
Poziv na II. međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju 

„Društveni i gospodarski razvoj ruralnih krajeva u zemljama Jugoistočne Europe – 

izazovi i razvojne mogućnosti 2021.“ 

 

Poštovani, 

zadovoljstvo nam je pozvati Vas na II. međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju 

„Društveni i gospodarski razvoj ruralnih krajeva u zemljama Jugoistočne Europe – izazovi i 

razvojne mogućnosti 2021.“ koja će se održati 24 rujna 2021. godine u Kninu. Poseban naglasak 

konferencije i ove godine je razvoj ruralnih krajeva. Cilj konferencije je okupiti znanstvenike i 

stručnjake koji će svojim radovima pridonijeti razvoju znanosti i struke iz područja 

konferencije, kao i rješavanju aktualnih izazova s kojima se susrećemo.  

Tematska područja konferencije: 

 Biotehničke i tehničke znanosti i ruralni razvoj 

 Društvene i humanističke znanosti i ruralni razvoj 

Sve informacije za prijavu sažetaka i radova nalaze se na poveznici konferencije 

http://conference.veleknin.hr/.  

Radni jezici konferencije su hrvatski i engleski jezik. Molimo sudionike da sažetke svojih 

radova pošalju na engleskom jeziku do 250 riječi, putem predviđenog obrasca na službenoj web 

stranici konferencije. 

Kotizacija po osobi uključuje sudjelovanje na konferenciji jednog autora, potvrdu o 

sudjelovanju, radne materijale, zbornik radova, osvježenje na pauzi i catering. Kotizacija se 

uplaćuje na žiro račun Veleučilišta IBAN HR7424070001100148180, Model 00, poziv na broj: 

2021, opis plaćanja: za konferenciju – ime sudionika. 

Visina kotizacije po osobi iznosi: 

 400,00 HRK po radu za sudionike koji izvrše uplatu kotizacije do 01. rujna 2021. g. 

 500,00 HRK po radu za sudionike koji izvrše uplatu kotizacije nakon 01. rujna 2021. g. 

ili na samoj konferenciji 

http://conference.veleknin.hr/


 studenti, djelatnici i vanjski suradnici Veleučilišta ne plaćaju kotizaciju 

Važni datumi: 

Rok za dostavu sažetka        15. svibanj 2021. g. 

Potvrda o prihvaćanju sažetka       01. lipanj 2021. g. 

Rok za dostavu rada         01. srpanj 2021. g. 

 

Više informacija o konferenciji, uključujući i upute autorima dostupne su na službenoj stranici 

konferencije na poveznici: http://conference.veleknin.hr. 

 

Radujemo se Vašem dolasku! 

 

          Dekanica 

 

              Lovorka Blažević 

http://conference.veleknin.hr/

