
 
  

Прво позивно 
писмо 
Поштоване колеге, 

 

Велика нам је част и задовољство позвати Вас да 

својим учешћем дате допринос  у организовању 

конференције „Савремени математички проблеми“ 

која ће се одржати у Требињу на Факултету за 

производњу и менаџмент, 12. и 13. октобра 2018. 

године. Конференција је посвећена професору др 

Миленку Пикули, дугогодишњем просветном и 

научном раднику нашег Универзитета у Источном  

 

 

 

Сарајеву, који је дао немјерљив лични допринос 

како у развоју и ширењу математике као 

фундаменталне науке, тако и у преданом и 

посвећеном раду са млађим нараштајима. Научне 

области којима се професор Пикула највише 

посветио обухватају различите теме из 

математичке анализе.   

 

ПРИЈАВА НА КОНФЕРЕНЦИЈУ 
Електронски образац за пријаву радова за конференцију 

Савремени маематички проблеми налази се на на сајту 

конференције и доступна је на линку. Пријаве послати најкасније 

до 15. септембра 2018. године, а LaTeX форма за апстракте 

налази се на линку. 

  
 

математички 
проблеми 

 

   ТРЕБИЊЕ   |      ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ  |      12. И 13. ОКТОБАР 2018. ГОДИНЕ     
 

       

http://www.mk.rs.ba/?page_id=86
http://www.mk.rs.ba/?page_id=424


 

Конференција „Савремени математички проблеми“ одржати ће се у Требињу 

12. и 13. октобра 2018. године на Факултету за производњу и менаџмент . 
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КОТИЗАЦИЈА  

за учешће на  конференцији 

износи 70€ и плаћа се приликом  

регистрације учесника у 

просторијама Факултета за 

производњу и менаџмент Требиње 

или следећом инструкцијом: 

За учеснике из Босне и 

Херцеговине 

прималац:  рачун посебних 

намјена – Универзитет у 

Источном Сарајеву 

сврха уплате: котизација за 

Научни скуп 

износ: 140,00 КМ 

жиро рачун број: 

5620998095059834 

врста прихода: 722532 

општина: 107 

буџетска организација: 0831014 

ЈИБ: 4400592530000 

Све додатне информације и 

инстукције за плаћање могу се 

наћи на сајту конференције линк. 

Котизација укључује учешће на 

конференцији, преноћиште 

12.10.2018. године, зборник 

апстраката са пратећим 

материјалом, коктел и свечану 

вечеру. 

 

ПРОГРАМ РАДА  

Први дан конференције је 12. 

октобар 2018. године. 

Регистрација учесника обавити ће 

се у просторијама факултета у 

петак, 12. октобра 2018. године од 

10.00 до 13.00 часова.  

Програм рада конференције 
„Савремени математички 
проблеми“ садржи све битне 
информације везане за рад 
конференције, затим вријеме и 
распоред излагања према 
секцијама и салама.  
 
Програм рада конференције биће 
достављен учесницима до 5. 
октобра  2018. године, а биће 
објављен и на сајту конференције.  

ЗНАЧАЈНИЈИ ДАТУМИ 

Пријава…………….. 15.9.2018. 

Обавјештење о прихватању 

рада………………… 20.9.2018. 

Потврда доласка на 

конференцију............ 30.9.2018. 

Достављање програма рада 

конференције............. 5.10.2018. 

 

ПРВИ ДАН КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

12. октобар 2018. 

Регистрација  10.00-13.00 

Отварање                      13.00h 

Пленарна предавања            13.30h 

Ручак                                     14.15h 

Рад по секцијама         15.00h 

 

ДРУГИ ДАН КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

13. октобар 2018. 

Рад по секцијама 09.00-13.00h 

Завршна пленарна сједница 

 

СЕКЦИЈЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

Рад конференције ће се организовати 

кроз сљедеће тематске цјелине: 

1. Алгебра и геометрија 

2. Анализа 

3. Примјењена математика 

4. Вјероватноћа и статистика 

5. Логика и филозофија математике 

6. Историја и настава математике 

7. Студентска секција 

 

http://www.mk.rs.ba/?page_id=11

