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Национални Конгрес са међународним учешћем
”Наша Улога у Радиологији”

Поштоване колегинице и колеге,

     Управни одбор Удружења Вас обавештава о организацији нашег Конгреса који ће ове године бити
одржан у термину од 12-14.05.2023 год. у хотелу "Палисад" на Златибору.

    Позивамо своје чланство,колегинице и колеге из иностранства,сараднике и остале учеснике да узму
активно учешће на предстојећем Конгресу у виду усмених и постер презентација и да разменимо своје
професионално искуство кроз широки спектар дијагностике којом се бавимо.

     Акредитација Конгреса је обављена у јануарском акредитационом року и Конгрес је акредитован под
редним бројем Д-1-75/23 као Национални Конгрес са међународним учешћем и бодован је на следећи
начин:

- 13 бодова позвани предавачи
- 11 бодова усмене презентације
-   9 бодова постер презентације
-   8 бодова пасивно учешће
-0,5 бодова остали аутори

    Позивамо  Вас  да  извршите  пријаву  радова  тј.да  пошаљете  сажетке  у  Office  Word  формату  до
21.04.2023 год. на е-маил адресу Удружења:
    
-   office@radteh.org.rs  
- info  @radteh.org.rs  

      Теме радова:

-примери  из  праксе,савремене  радиолошке  процедуре,интервентна  радиологија,МР  и  МСЦТ прикази
случајева,радиотерапија,нуклеарне медицине,радиолошка заштита,слободне теме...

   Обавештење о прихватању и начину излагања радова Научни одбор Удружења доставиће на основу
доспелих пријава до 28.04.2023 год.Начин презентације на самом Конгресу је следећи:
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-усмене презентације у PowerPoint презентацији
-постер презентације у формату Б 1.

       Пријава осталих учесника је до 05.05.2023 године на е-маил адресу Удружења:

-   office@radteh.org.rs  
- info  @radteh.org.rs       

       Цена котизације износи :

- за чланове Удружења………………………………….8.000 рсд.
- за студенте смера-струковни мед.радиолог………….5.000 рсд.
- за госте из иностранства……………………………… 100  €

      Уплату котизације извршити на жиро рачун Удружења:  205-40156-94 до 05.05.2023 год. или на лицу
места приликом регистрације.

      Цена хотелског аранжмана (2 полупансиона) са БТ, за време трајања (од 12-14 маја) Конгреса по
особи износи:

 СМЕШТАЈ :

Једнокреветне собе:

1/1 стандард соба – 16.220,00 рсд.
Линк собе са 3Д приказом :  https://my.matterport.com/show/?m=czVkNvmU36C

1/1 супериор соба – 18.340,00 рсд.
Линк собе са 3Д приказом : https://my.matterport.com/show/?m=PquJCLpnRV2

1/1 луx соба – 19.740,00 рсд.
Линк собе са 3Д приказом : https://my.matterport.com/show/?m=UWRv33r556j
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Двокреветне собе:

1/2 стандард соба – 11.520,00 рсд. (по особи)
Линк собе са 3Д приказом :  https://my.matterport.com/show/?m=czVkNvmU36C

1/2 супериор соба – 13.640,00 рсд. (по особи)
Линк собе са 3Д приказом : https://my.matterport.com/show/?m=PquJCLpnRV2

1/2 луx соба – 15.040,00 рсд. (по особи)
Линк собе са 3Д приказом : https://my.matterport.com/show/?m=UWRv33r556j

Апартмани:

1 особа – 19.740,00 рсд.
2 особе – 13.640,00 рсд. (по особи)
3 особе – 11.520,00 рсд. (по особи)
Линк апартмана са 3Д приказом : 

Конгресни центар хотела Палисад (3 спрата) : https://my.matterport.com/show/?m=qMBH9Xy6cYt

НАПОМЕНА:
Паркинг  на  Златибору  се  од  2023  год.  наплаћује  од  стране  Јавног  комуналног  предузећа  „Паркинг
сервис“ из Београда и означена су паркинг места .Паркирање се наплаћује сваког дана од 7 до 21 час. 
Цена дневне карте износи 500 рсд и нови дан почиње од 7 часова .
Није  дозвољено  паркирање  на  неозначеним  и  зеленим  површинама  које  контролише  Комунална
полиција.

Резервацију и потврду смештаја извршити до 05.05.2023 године путем тел. +381 31 841161  или
путем е-маил: rezervacije@palisad.rs

Контакт особе  за  резервације  :  Рајкица Луковић,  Зорица Панић,  Милица Гавриловић,  Стефан
Богдановић)

Срдачно Вас оцекујемо као учеснике да разменимо професионална искуства од Вардара па до
Триглава...од Ђердапа па до Јадрана на нашем Златибору…......
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ДОБРОДОШЛИ!

             
                                                                                                     Организациони одбор Конгреса         
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