
 

 

 

15. КОНГРЕС ВОЋАРА И ВИНОГРАДАРА СРБИЈЕ  

СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 
21–23. септембар, 2016. године, хотел „Крагујевац“, Крагујевац,  

Република Србија 

 

ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

Поштоване колеге, 

 задовољство нам је да вас обавестимо да ће у оквиру 15. конгреса воћара и 

виноградара Србије са међународним учешћем, који организују Институт за 

воћарство, Чачак и Научно воћарско друштво Србије, бити публиковано 135 

радова. 

 Изводи радова су рецензирани, а информацијe о прихватању и начину 

презентовања рада (усмено излагање или постер презентација) су достављене 

ауторима. 

 За учеснике Конгреса који имају усмена саопштења на српском или 

енглеском језику (према сопственом избору), у трајању од 10 минута, на 

располагању је видео бим за презентације припремљене у Microsoft PowerPoint-у. С 

обзиром на велики број учесника из иностранства, пожељно је да усмена 

саопштења на српском језику прати презентација која је у потпуности или 

делимично (наслови и заглавља табела и графикона) преведена на енглески језик. 

Медије са презентацијом (usb, cd-rom) је потребно доставити техничкој служби 15 

минута пре почетка рада секције.  

Постери се могу припремити на српском или енглеском језику. За постере 

припремљене на српском језику обавезан је апстракт и на енглеском језику, а 

пожељно је и да наслови и заглавља табела и графикона буду преведени на 

енглески језик. Величина постера је 80 × 100 cm (ширина × висина). Постављање 

постера је најкасније 30 минута пре почетка рада секције. 

 Програм Конгреса ће благовремено бити постављен на web адреси 

Института: www.institut-cacak.org  

 Заинтересовани аутори могу штампати целе радове у часопису Воћарство. 

Котизација не покрива штампање рада у часопису. Услови за штампање радова, као 

и упутства за припрему радова су доступни на web адреси Института. 

Припремљени радови се могу предати током Кoнгреса или послати електронским 

путем на адресу часописа. 

http://www.institut-cacak.org/


Предавачи по позиву 

 

 

др Walter Guerra 

Истраживачки центар Лаимбург, Лаимбург, Италија 

Најновији подаци о најперспективнијим сортама и мутантима 

јабуке  

 

др Matej Stopar 

Институт за пољопривреду Словеније, Љубљана, Словенија 

Примена биљних биорегулатора у воћарству; развој контроле 

заметања плода 

 

Проф. др Franci Stampar  

Универзитет у Љубљани, Биотехнички факултет, Љубљана, 

Словенија 

Савремени расадник – изазов у производњи садница јабуке 

 

Проф. др Károly Hrotkó 

Szent István Универзитет, Факултет за хортикултуру, 

Будимпешта, Мађарска 

Напредак у модерним системима гајења трешње и шљиве 

 

Конгрес ће бити организован у хотелу „Крагујевац“ у Крагујевцу 

   

Крагујевац је четврти по величини град у Србији и седиште Шумадијског 

округа, а налази се око 120 километара јужно од Беогрaда. У пeриоду од 1818. до 

1841. године био је престоница Кнежевине Србије. Град се налази на надморској 

висини од 173 до 220 m, са математичко-географским положајем +44° 22'; +20° 56'. 

Подручје града простире се на површини од 835 km², окружен обронцима планина 

Рудник и Црни Врх, а долином реке Лепенице отворен је према долини Велике 

Мораве. Просечна годишња температура је +11,5C, а просечна дневна температура 

током септембра се креће од 10,7C до 23,5C.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423813002847
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%85_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86)


Хотел Крагујевац према званичној категоризацији има три звездице и 

располаже смештајем укупног капацитета 178 лежаја. Смештајни капацитет чине: 7 

апартмана, 40 једнокреветних соба, 42 двокреветне собе и 14 соба са француским 

лежајима и 1 апартман за особе са инвалидитетом. Конгресни центар је 

климатизован и модерно опремљен, састоји са 5 одвојених целина, укупног 

капацитета 1270 учесника, односно од 20 до 540 учесника зависности од сале. У 

склопу хотела се налазе два ресторана. Хотелски ресторан је намењен пансионским 

гостима, а постоји и посебан ресторан намењен гостима који преферирају 

националну кухињу. Хотел је лоциран у центру града и поседује сопствени 

паркинг. Резервацију смештаја, као и све потребне информације можете пронаћи на 

web адреси хотела www.hotelkragujevac.com, а можете се обратити и на e-mail 

recepcija@hotelkragujevac.com или на телефон +381 (34) 335 811. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelkragujevac.com/
mailto:recepcija@hotelkragujevac.com


Како доћи до Крагујевца 

 

Авионом 

Најближи аеродроми Крагујевцу су аеродром Никола Тесла у Београду (150 

km северно) и Аеродром Константин Велики у Нишу (150 km јужно). Аеродром 

Никола Тесла Београд налази се 18 километара од центра Београда. Са аеродрома 

до главне аутобуске станице у Београду можете доћи аутобусом. Поласци аутобуса 

су на сваких 30 минута. Карту можете купти у аутобусу, али је морате платити у 

динарима. У оквиру аеродрома се налази мењачница где можете заменити новац. 

Трајање путовања је 30 до 40 минута. Аутобус стаје у непосредној близини главне 

аутобуске станице у Београду. Аеродром Константин Велики у Нишу налази се 4 

километра од центра града. До главне аутобуске станице ћете најлакше стићи 

линијом 34 градског превоза. 

 

Аутобусом 

Крагујевац и Београд се налазе на удаљености од око 120 километара. 

Путовање траје у просеку од 1 часа и 45 минута до 2 часа и 40 минута, у зависности 

од превозника, врсте аутобуса и саобраћајних услова. Први аутобуси са станице 

Београд полазе од 08:30 h па све до 21:30 h када је последњи полазак. 

 

Аутомобилом 

Захваљујући добром положају до Крагујевца можете стићи из неколико 

праваца: 

- од Београда и Ниша ауто-путем Е-75, преко Баточине; 

- од Београда ауто-путем до Малог Пожаревца, преко Младеновца и Тополе; 

- од Краљева преко Груже и Равног Гаја, где се прикључује пут који иде од 

Чачка и Мрчајеваца; 

- од Јагодине преко Сабанте, где се прикључује пут из Крушевца, Трстеника и 

Рековца; 

- од Горњег Милановца преко Враћевшнице. 

 

ДОБРОДОШЛИ! 
 

Организациони одбор: 

Институт за воћарство, Чачак 

Краља Петра I/9, 32000 Чачак 

Tel: ++381 (0)32 221 375 

Fax: ++381 (0)32 221 391 

E-mail: kongres2016@institut-cacak.org 

mailto:kongres2016@institut-cacak.org

