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ДАНИ ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ-ТАРА 2021. 

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛНИ СИМПОЗИЈУМ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ  

САОПШТЕЊЕ ЗА ДОМАЋЕ УЧЕСНИКЕ 

Поштоване колегинице, колеге, драги пријатељи. 

Задовољство нам је да вас испред Асоцијације лабораторијских технолога и техничара Србије 

позовемо да нам се од 28.10 - 31.10.2021. године придружите на нашем традиционалном  

скупу на Тари у хотелу „Оморика.“  

Позивамо вас да својим присуством и активним учешћем заједнички допринесемо развоју и 

унапређењу наше струке, размени знања и нових искустава  у време пандемије Ковид 19 и 

наравно добром дружењу, без љубљења и грљења (то ћемо надокнадити на Тари 2022.). 

Цене комплетног боравка са свим трошковима по особи: 

У двокреветној , трокреветној и чеворокреветној  соби: 16.500 динара          

У једнокреветној соби: 18.500 динара    

У супериор собама : 21.000 динара    

У супериор апартманима и мастер апартманима: 22.000 

У наведене цене укључено је: 

*28.10.2021.  

Коктел добродошлице, вечера, музички програм, ноћење. 

*29.10.2021.  

Пун пансион, кафа–чај (у паузи предавања), музички програм,   ноћење. 

*30.10.2021.  

Доручак, ручак, кафа-чај (у паузи предавања), свечана вечера са музичким програмом 

(урачунато пиће до 500 динара по особи за свечану вечеру), ноћење. 

*31.10.2021.   

Доручак  

*Штампани материјал за учеснике скупа (сертификати, програм, зборник радова, ЦД са   

  радовима, ИД картице, захвалнице...). 

*Боравишна такса и осигурање. 

*Бесплатно коришћење базена, сауне и фитнес сале. 

*Уколико добијемо средства КМСЗТС као и претходних година биће бесплатан аутобуски  

  превоз за учеснике региона Београд. 

Своје радове и постер презентације у оквиру пленарних предавања можете послати на: 

office@altts.org нај касније до 05.10.2021. 

Постери треба да буду у величини 70x100 цм усправно оријентисани, величина слова минимум 

1 цм. 

Сажеци ваших предавања (за зборник радова) треба да буду у електронској форми писани у 

Wordu, font Ariel величина 11. 
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ВАЖНА НАПОМЕНА 

ЗБОГ МЕРА КОЈЕ СУ УСЛОВЉЕНЕ ПАНДЕМИЈОМ КОВИДА 19, ПРИСУСТВО НА СКУПУ 

ОГРАНИЧЕНО ЈЕ НА ОКО 200 ЉУДИ. 

СВИ УЧЕСНИЦИ МОРАЈУ ДА ИМАЈУ ПОТВРДУ О ВАКЦИНАЦИЈИ ИЛИ ПОТВРДУ ДА СУ 

ПРЕЛЕЖАЛИ КОВИД 19. 

Свим учесницима који немају спонзоре и уплате врше лично, омогућили смо плаћање на  5 

месечних рата преко административне забране (за ову опцију плаћања обавезно нас 

контактирајте). 

Резервације смештаја  врше се преко АЛТТС-а. 

Уплате спонзора врше се на рачун АЛТТС-а.  

За сва додатна питања позовите 011 407 2440  радним даном од 10:00 – 15:00 часова, или 

пошаљите пошту на: office@altts.org 

Рачун АЛТТС-а: 

Интеса банка 160-360322-78 

Подаци АЛТТС-а: 

ПИБ: 102363263 

Матични број: 17375977 

Адреса: Др Милутина Ивковића 2 а, 11000 Београд 

Молимо све колеге којима спонзори покривају трошкове учешћа на Тари да обавезно доставе 

списак учесника за које је спонзор извршио уплату. 

(име, презиме, установа из које долази, ЈМБГ, број лиценце, број картице КМСЗТС . Име фирме 

која је спонзор, име контакт особе и телефон). 

Због кратког рока за пријаве (нисмо били сигурни да ћемо одржати Тару 

ове године) а већ у најави имамо преко 50 најављених колега, молимо 

вас да што пре контактирате спонзоре и јавите се за резервацију.  

Домаћи учесници кроз акредитована предавања добиће 10 бодова. 

Такође молимо све оне који шаљу радове-постере, уколико је могуће, за своје презентације 

изаберу теме везане за Ковид 19.  

Срдачан поздрав и до скорог дружења. 

                                                                                                                                      Бранимир Спасојевић 

                                                                                                                                        Председник АЛТТС 

01.09.2021. 

Београд 
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