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ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ
Зелена економија и зелени раст
Одрживи развој и Национални план за енергетику и климу
Улога циркуларне економије у чувању природних ресурса
Значај дигитализације за одрживост различитих сектора економије
Правне основе увођења дигитализације
Развој паметних градова
Примена обновљивих извора енергије
Енергетска ефикасност
Имплементација мера за декарбонизацију
Примена дронова у мониторингу животне средине и праћењу стања екосистема
Интернет ствари (Internet of things, IoT) и мониторинг квалитета ваздуха
Ресурсоштедљиве технологије у заштити животне средине
Биогеохемија и развој нових метода рециклирања
Биотехнолошки инжењеринг и заштита животне средине и људског здравља
Биоремедијациja земљишних и водних ресурса
Значај органске пољопривреде у развоју Зелене економије
Улога екотуризма у Зеленој економији
Финансирање пројеката подршке појединим економским секторима у време природних
катастрофа и пандемија
19. Зелене финансије
20. Социоекономски аспекти Зелене економије
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ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ДАТУМИ
Радови за научни скуп могу бити саопштени на српском или енглеском језику.
Конференција се одржава у хибридном режиму (online; face to face) Пријаве учешћа и
апстракте на српском и енглеском језику са кључним речима (обима једна страна укупно, А4
формата, фонт 12 pt) примамо до 30. марта 2022. на E-mail: ecologica.drustvo@gmail.com.
Апстракти ће бити штампани у Зборнику апстраката, а позитивно рецензирани радови у
часопису “ECOLOGICA” (М51). Радове до 8 страна А4 формата, фонт 12, у складу са упутством
за припрему радова (http://www.ecologica.org.rs/?page_id=219), доставити електронском
поштом. Котизација за учешће на Конференцији, која укључује објављивање апстракта у
Зборнику и рада у целини у часопису, износи: 15.000 дин. (Уплатити на рачун Друштва
ECOLOGICA: 200-2718500101033-84, Банка Поштанска штедионица).
Информације на тел. (+3811) 3244 248.

