20-23. септембар 2016. године
хотел „Оморика“, Тара
SYM-OP-IS је међународни научни скуп који традиционално окупља операционе истраживаче са циљем да се на
формалан и неформалан начин сагледају и саопште резултати теоријских и практичних истраживања и у директном
контакту размене информације од интереса за операциона истраживања. Конференција ће омогућити трансфер знања
између научника, као и између научника и представника привреде.
Министарство одбране и Војска Србије имају част да организују 43. SYM-OP-IS.

ВАЖНИ ДАТУМИ


11. јун 2016. године - рок за предају радова



15. јул 2016. године - обавештење о прихватању радова



септембар 2016. године - прелиминарни програм рада



20-23. септембар 2016. године - реализација Симпозијума

КОТИЗАЦИЈА и ПРЕВОЗ УЧЕСНИКА
Котизација износи 12.000 RSD (10.000 + ПДВ)
Цена котизације укључује: учешће на секцијама конференцијски, материјал (УСБ, Зборник радова и сл.), коктел добродошлице,
свечану вечеру, освежење за време пауза и организован излет.
За учеснике Симпозијума, Министарство одбране и Војска Србије обезбедили су бесплатан превоз на релацији Београд-Тара (20.
септембар 2016. године) и Тара-Београд (23. септембар 2016. године), неопходна резервација.

ПРОГРАМ
Сваки аутор може да достави највише три рада. Аутори су дужни да своје радове припреме по упутству доступном
на сајту симпозијума (http://www.symopis2016.mod.gov.rs) и доставе их електронским путем, пратећи инструкције.
Сви прихваћени радови биће уврштени у Зборник радова са ISBN бројем.
Програмске области:












Екологија
Економски модели и економетрија
Експертни системи-подршка
одлучивању
Електронско пословање
Енергетика
Финансије и Банкарство
Геоинформациони системи
Грађевинарство
Графови и мреже
Информациони системи
Истраживање и развој












Истраживање података
Комбинаторна оптимизација
Логистика
Масовно опслуживање
Математичко програмирање
Меко рачунарство
Менаџмент
Пољопривреда, шумарство и
водопривреда
Пословна Интелигенција и
одлучивање
Поузданост и одржавање












Предвиђање и планирање
Примене ОИ у одбрани
Рударство и геологија
Саобраћај, транспорт и комуникације
Симулација
Статистички модели
Стохастички модели и временске
серије
Управљање производњом и залихама
Управљање ризиком
Вишекритеријумска анализа и
оптимизација

ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Званични језик скупа је српски и енглески језик.

За детаљније информације контактирајте Организациони одбор
symopis2016@mod.gov.rs или на сајту: http://www.symopis2016.mod.gov.rs

