


КОНГРЕСНИ ПОДСЕТНИК
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конгрес је акредитован Одлуком Здравственог савета број: 153-02-449/ 2019-01, од 4. 3. 2019, редни број 21 
(Д-1-344/19)

Циљна група: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре и здравствени 
техничари (сви).

Број бодова који се може остварити: 
предавач по позиву – 13 бодова за предавање 
усмена презентација – 11 бодова аутору који презентује рад 
постер-презентација – 9 бодова аутору који презентује рад 
пасивно учешће – 8 бодова

ВАЖНИ ДАТУМИ
31. 7. 2019. године – ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПРИЈАВЕ РАДОВА (радове на српском и енглеском језику послати до 31. јула)
15. 8. 2019. године – ПОТВРДА О ПРИХВАТАЊУ РАДОВА
2. 9. 2019. године – ПРОГРАМ И ДРУГА ОБАВЕШТЕЊА

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА – 23. 9. 2017, од 9 часова
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ КОНГРЕСА – Београд, Центар „Сава“, 23. 9. 2019, у 12 часова
ЗАЈЕДНИЧКА ВЕЧЕРА – 23. 9. 2019, у 21 час
ТЕХНИЧКА УПУТСТВА ЗА ПРЕДАВАЧЕ
Своје видео-презентације у обавези сте да доставите организатору пре почетка Конгреса или на дан излагања 
30 минута пре почетка сесије у којој учествујете.
Поставка постера је 30 минута пре почетка сесије. У време назначено у програму Комисија обилази изложене 
постере. Аутори су обавезни да буду поред постера. После прегледа постера, аутори се с члановима Комисије 
повлаче у салу, уз обавезу да реферишу припремљену усмену презентацију у трајању 3-5 минута.
Котизација: 4.000,00 динара за учеснике, 2.000,00 динара за студенте, поред пасивног учешћа и предвиђеног 
броја бодова обухвата:

• потврду, сертификат,
• Књигу сажетака,
• конгресну торбу,
• часопис „Сестринство“,
• ЦД са песмом „Сестра“ (на српском и енглеском језику),
• други пригодан материјал.

За оне који желе да добију и књигу Станке Копривице Ковачевић „Историја сестринства у Србији“, у издању 
УМСТ КЦС „Сестринство“ и Лицеја из Београда (350 страна), котизација је 5.000,00 динара.
Свечана вечера –1.500,00 динара.
ЧЛАНОВИ УМСТ КЦС „СЕСТРИНСТВО“ ОБАВЕЗНИ СУ ДА ПОНЕСУ СВОЈЕ ЧЛАНСКЕ КАРТЕ, 
ЈЕР ЋЕ СЕ РЕГИСТРАЦИЈА ОБАВЉАТИ ПРЕКО ВАЛИДАТОРА
За сва питања у вези са пријављивањем, резервацијом смештаја и плаћањем можете се обратити извршном 
организатору – Агенцији ЗЛАТНИ ПУТ МИМ ТРАВЕЛ, контакт особа Маја Вуковић.

Извршни организатор
ЗЛАТНИ ПУТ-МИМ ТРАВЕЛ

11000 Београд
Скендер Бегова бр.18

Тел: 011 2182 879 моб: 064 145 4006
E mail: mimtravel@verat.net

За сва питања у вези са пријављивањем, резервацијом смештаја и плаћањем можете се обратити извршном 
организатору – Агенцији ЗЛАТНИ ПУТ МИМ ТРАВЕЛ, контакт особа Маја Вуковић.


