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ПРВИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНФЕРЕНЦИЈИ 

 

Поштована/Поштовани, 

 

У име oрганизационог одбора обавештавамо Вас да ће се Трећа међународна конференција 
„Очување и унапређење историјских градова“одржати 12. и 13. маја 2016. године у 
Сремским Карловцима.  

Циљ ове конференције, је да се настави са започетим активностима, као и да се понуде 
нека нова решења у анализи проблема "историјског града" у контексту идентитета, 
економског развоја и урбаног подручја заједно са његовим природним окружењем. Поред 
тога, потребно је да се на самој конференцији прецизније дефинишу појмови и типологије 
везане за „историјски град“, као једне врсте градитељског наслеђа. Радови аутора, као и 
дискусија учесника у оквиру појединих сесија, треба да дају адекватан допринос новим 
законским решењима у овој области. Конференција ће бити прилика за размену мишљења и 
унапређење сарадње свих релевантних друштвених чинилаца, институција и појединаца у 
циљу постизања већих ефеката на очувању, унапређењу и популаризацији "историјских 
градова". 

Сходно усвојеним Закључцима са Друге конференције одржане 15. и 16. маја 2015. године, 
потребно је обезбедити већи број експерата у овој области, као и довољан број научних и 
стручних радова, који ће се кроз различите аспекте бавити тематиком Сремских Карловаца.  

Молимо Вас да Ваше радове припремите у складу са тематским областима, које је 
организациони одбор одабрао за конференцију: 

 планска и правна регулатива, 

 теоријска и практична решења проблема у очувању и заштити историјских градова,  

 културни предео,  

 подизање нивоа културног туризма,  

 управљање културним добрима,  

 потенцијал и могућности историјских градова у  развојним пројектима.        

 

Поред наведених тематских области, организациони одбор конференције, оставља 
могућност ауторима да припреме своје радове и из других области, које у ширем контексту 
могу представљати допринос решавању проблема историјског града.  

 

У циљу подизања нивоа и квалитета конференције одлуком Научно-стручног (програмског) и 
Организационог одбора од 2016. године се уводи котизација за све учеснике и то: 

 

Република Србија:  

8.000,00 РСД за 1 особу 
12.000,00 РСД за 2 особе из исте институције 

15.000,00 РСД за 3 особе из исте институције  

+ 3.000,00 РСД за сваку наредну  особу из исте институције  
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За учеснике из земаља бивше Југославије: 

 80 EUR по особи  

 

За учеснике из земаља које не припадају региону:  

 120 EUR по особи  

 

У цену котизације урачунато је учешће на конференцији, освежење за време пауза, ручак и 
пропратни материјал. 

 

Рокови:  

 Рок за доставу назива реферата и апстракта је 20. децембар 2015. године. 

 Обавештење о прихватању апстракта је 20. јануар 2016. године. 

 Оквирни рок за предају рада је 20. март 2016. године. 
 

У прилогу текста се налази формулар припремљен и прилагођен за писање апстракта 
које је потребно послати на е-mail:konferencija21205@gmail.com 
Апстракт се доставља на српском и енглеском језику. Учесници који ће усмено презентовати 
рад на енглеском језику, достављају апстракт само на енглеском. 
 
Званични језици Конференције су српски и енглески, а писма ћирилично и латинично. 
 
Критеријуми за прихватање радова: 
 

- Да одговара генералној теми скупа;  
- Да је рад оригиналан, да није публикован или презентован на сличним скуповима; 
- Да афирмише струку, приказује нове методе, сазнања и искуства; 
- Да дефинише кључна питања и проблеме, даје одговоре и 
- Да не вређа рад и ставове других колега и институција. 

 
 
Организатори:  Општина Сремски Карловци 

     Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин (ПЗЗЗСК) 
 
У сарадњи са: Сталном конференцијом градова и општина   
 

Научно-стручни (програмски)одбор: 

 Др Славица Вујовић, дипл.инж.арх, Покрајински завод за заштиту споменика 
културе, Петроварадин, Србија 

 Др Дубравка Ђукановић, дипл.инж.арх, Институт за архитектуру и урбанизам, 
Београд, Србија 

 Проф. др Елена Мусинели (Elena Mussinelli), дипл.инж.арх, Политехнички 
факултет Милана, Департман АБЦ, Италија 

mailto:konferencija21205@gmail.com
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 Др Бисерка Думбовић Билушић, дипл.инж.арх, Конзерваторски одјел у Ријеци, 
Хрватска  

 Др Борислав Пуљић, дипл.инж.арх, Мостар, Босна и Херцеговина 

 Проф. др Илија Лалошевић, дипл.инж.арх, Архитектонски факултет у Подгорици, 
Црна Гора  

 Др Ендре Рафаи (Endre Raffay), дипл. историчар уметности, Печуј, Мађарска  

 Проф. др Марула Николoска, дипл.инж.арх, МИТ Универзитет, Скопље, 
Македонија  

 Проф. др Властимир Радоњанин, дипл.грађ.инж, ФТН, Нови Сад, Србија  

 Проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, дипл.инж.арх, ФТН, Нови Сад, Србија 

 Душанка Јањушић, дипл.грађ.инж, Одељење за урбанизам, комуналне послове и 
заштиту животне средине, Општина Сремски Карловци, Србија 

 Светлана Бакић, дипл.инж.арх, Покрајински завод за заштиту споменика културе, 
Петроварадин, Србија 

 Бранка Шекарић, дипл. историчар уметности, Републички завод за заштиту 
споменика културе, Београд, Србија 

 Миладин Лукић, дипл.инж.арх, Републички завод за заштиту споменика културе, 
Београд, Србија 

 
Организациони одбор: 
 
Председник: 
Зоран Вапа, директор Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин 
 
Заменик председника: 
Рајко Маринковић, заменик председника Општине Сремски Карловци 
 
Чланови: 
Софија Довниковић, мастер инж.арх, Општина Сремски Карловци 
Небојша Мркић, дипл.инж.арх, Општина Сремски Карловци 
Горана Гајиновић, мастер инж.арх, Општина Сремски Карловци 
Катарина Добрић, дипл. историчар уметности, ПЗЗЗСК Петроварадин 
Љиљана Стражмешеров, мастер инж.арх, ПЗЗЗСК Петроварадин 
Наташа Булут, мастер инж.арх, ПЗЗЗСК Петроварадин 
 
 
За све информације, контакт особе: 
Катарина Добрић, ПЗЗЗСК, е-mail: katarina.dobric@pzzzsk.rs +381 21431211 
Софија Довниковић, Општина Сремски Карловци, e-mail: urbanizam@sremski-karlovci.org.rs 
+381 21 6853034 
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