Одсек за Логистику
Универзитет у Београду, Србија
Саобраћајни факултет
Војводе Степе 305

1. Међународна логистичка конференција, Београд, Србија
28. ‐ 30. новембар 2013. Интернет страна конференције: logic.sf.bg.ac.rs

ПРВИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ
Позивамо Вас на међународну конференцију LOGIC која је покренута са циљем да постане форум и
место где ће учесници са универзитета и института, из компанија и јавних институција имати
прилику за размену идеја и покретање сарадње.

ЛОГИСТИКА‐ДОБРА ПРАКСА
У оквиру LOGIC конференције биће организован низ секција, презентација и радионица, са циљем
представљања актуелног стања и трендова у логистици, као и практичних достигнућа у јавном и
приватном сектору, посебно оних који представљају добру праксу.
Идеја је да покретањем специфичне програмске целине, „Логистика – добра пракса“, покушамо да
теоријска знања и академско истраживање повежемо са реалним проблемима у логистици и на тај
начин обезбедимо синергију теорије и праксе. Сматрамо да је то од кључног значаја како за развој и
унапређење логистичких активности, тако и за даљи теоријски развој логистике. Исто тако, компаније
и институције заинтересоване да узму учешће кроз промоцију и презентацију својих активности и
области рада добродошле су на конференцију.
Дакле, сви логистичари, као и они који се тако осећају, или су професионално везани за ову област,
добродошли су да, поред традиционалне форме пријаве и презентовања радова, свој допринос
конференцији дају и кроз:




Визуелне и аудио‐визуелне презентације
Активно учешће у дискусијама, радионицама и панел секцијама

ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И РЕГИСТРАЦИЈА
Програмски одбор LOGIC конференције Вас позива да у форми презентације или припремљене
дискусије обрадите неку од тема из области за коју сматрате да је важна за вашу институцију ‐
компанију, логистичку праксу уопште, односно може представљати пример добре праксе. При избору
теме молимо Вас да имате у виду да тематске области конференције наведене на Интернет страници
представљају само основне смернице, а да је учесницима остављена слобода да свој допринос дају и у
некој од области логистике која није наведена.
Детаљи у вези регистрације учесника налазе се на Интернет страници конференције.

ВАЖНИ ДАТУМИ
Рок за пријаву теме која ће бити обрађена: 15. јун 2013.
Информације и инструкције у вези припреме теме: 30. јун 2013.
Подношење коначне верзије презентације односно теме: 1. септембар 2013.
Информације о прихватању коначне верзије: 1. октобар 2013.
Програм рада конференције: 15. новембар 2013.
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КОНТАКТ
За сва питања везана за ову програмску целину можете се обратити проф. Милораду Килибарди,
председнику организационог одбора LOGIC конференције.
E‐mail: logic2013@sf.bg.ac.rs, tel (+381 11) 3091‐335.

