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Поштовани  чланови,  партнери,  учесници  конференција  „Дунав  – 
река сарадње“,

Међународни  научни  форум “Дунав  –  река  сарадње”  (МНФ”ДРС”),  
интердисциплинарно  удружење  експерата  и  истраживача  посвећених 
унапређењу  међународне  сарадње  у  области  одрживог  развоја  и 
одрживог коришћења природних и културно-историјских ресурса у сливу 
Дунава организује своју 

24. међународну научну конференцију 

која ће се одржати 24. септембра у Београду

уз обележавање 

СВЕТСКОГ ДАНА РЕКА И ДАНА ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

под насловом

ВОДА И КУЛТУРА – 2013
Циљ ове конференције је да промовише значајне пројекте и пројектне 
идеје у области одрживог развоја средњег Подунавља, посебно Србије. 
Конференција се одржава у сали Института за међународну политику и 
привреду, Македонска 25.

Свечано отварање са поздравним и уводним говорима:
  Проф. др Милан Бачевић, министар природних ресурса, рударства и 

    просторног планирања        (чека се потврда)
  Горан Шеховић, заменик директора Агенције за европске интеграције 

и сарадњу са удружењима 
  Др Душко Димитријевић, директор Института за међународну политику 

и привреду. У својству домаћина Конференције
  Др Едита Стојић Карановић, председница Међународног научног 

форума “Дунав – река сарадње” о циљевима 
Конференције 
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DANUBIUSDANUBIUS
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Радне седнице: 

− Одрживо коришћење водних токова у Дунавском региону

− Одрживо коришћење културне баштине у Дунавском региону

− Изградња  партнерства  привреде,  владиних  и  невладиних 
организација  успостављањем  "Међународног  пословног  клуба  за 
слив Дунава" (Danube International Business Club)

Због ограниченог простора и времена, обавезна је претходна пријава на 
приложеном формулару  који  треба  послати  до  4.  септембра  2013.  на 
адресу forumdanube@yahoo.com  .

Уколико желите да одржите презентацију Вашег пројекта или пројектне 
идеје, наслов и сажетак излагања или текст целог излагања такође треба 
да  пошаљете  приликом  слања  пријаве  учешћа.  Програмски одбор 
Конференције  ће  прегледати  и  оценити  тему  на  основу  сажетка  и 
обавестити Вас у  року  од  седам дана од  регистрације  о  прихватању 
излагања. 

На  основу  прихваћених  излагања,  комплетан  програм  ће  бити  послат 
учесницима 9. септембра 2013.

Учешће у раду Конференције је бесплатно (нема котизације). 

Учесници сами организују и сносе трошкове свог пута и смештаја, као и 
своје локалне трошкове ван конференције.

Прилози припремљени за ову конференцију (било у виду сажетка, или 
целог  текста) биће објављени  у  двојезичном  интернет  часопису 
“Danubius”  (http://danube-cooperation.com/danubius/)  по  редоследу 
пристизања на адресу  forumdanube@yahoo.com,  а  касније  и  у  збирци 
радова.

Презентације на конференцији могу добити временски простор од 15-20 
минута, сажеци до 600 речи, а чланци не дужи од 3.000 речи. Текст треба 
да буде дат у фонту Times New Roman, величинa фонта 12.

Надамо се Вашем учешћу у раду Конференције!

С поштовањем,

   Проф. др Едита Стојић Карановић
     председница МНФ“ДРС“
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