
1 

 

                                                        З А П И С Н И К        

 

са  XIX редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 

Станковић", одржане дана 18.10.2019.године, са почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 26 чланова. 

 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,                      

др Бојовић Срђан, др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков 

Тања, др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, 

др Илијин Лариса, др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, др Митровић Мирослава,                     

др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела, др Несторовић Наташа, др Павловић Павле, 

др Павловић Слађан, др Перић Матаруга Весна, др Петковић Бранка, др Саксида Тамара,                         

др Стојановић Ивана, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.  

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Игњатовић Ђурђица, др Пауновић Момир, др Пешић 

Милица, др Суботић Ангелина.                         

 

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:   /  

 

За ову седницу предложен је следећи  

 

                                                          Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

      1.  Усвајање записника са XVIII редовне седнице Научног већа; 

      2.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Неда Ђедовић – научни сарадник; 

      3.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

           - др Данијела Миљковић – научни саветник, 

           - др Александра Ускоковић – научни саветник, 

           - др Маријана Скорић – виши научни сарадник,  

           - др Теодора Видоња Узелац  – научни сарадник,  

           - др Милица Милутиновић  – научни сарадник,  

           - др Марија Иванов  – научни сарадник,  

           - др Ања Толић – научни сарадник,  

           - др Милош Ђорђевић  – научни сарадник;  

      4.  Покретање поступка за реизбор научног звања: 

           - др Стеван Аврамов – виши научни сарадник; 

      5. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

           - Тијана Антонијевић – истраживач приправник; 
           д о п у н а 

            - Анђелија Ивановић – истраживач приправник,  

            - Страхиња Ђурић – истраживач приправник; 

      6.  Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

           - Милена Јовић – истраживач сарадник; 

      7.  Предлог за измену и допуну Правилника о раду Етичке комисије за   

           заштиту добробити огледних животиња у Институту за биолошка   

           истраживања „Синиша Станковић“; 

       8.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

            студијских  боравака и специјализација; 
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       9.  Обавештења; 

     10.  Разно. 

                                                                                 
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је XIX редовну седницу НВ. 

Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред, са допуном.  

 

I 

Чланови НВ су једногласно усвојили записник са XVIII редовне седнице Научног већа                     

 кoja je одржанa 16.09.2019. године.   

  
II 

У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за 

стицање научног звања: 

 

*научни сарадник за: 

- др Неду Ђедовић, истраживача у Одељењу за имунологију. 

 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат – 

извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ једногласно су донели одлуку да се 

кандидат предложи за стицање траженог звања.  

 

У складу са новим Законом о науци и истраживањима, усвојени предлог за звање научни 

сарадник биће упућен, са потребном документацијом, надлежном матичном научном одбору, 

на даљи поступак. 

 

III 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за 

стицање научног звања: 

 

* научни саветник за: 

- др Данијелу Миљковић, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Алексеј Тарасјев – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Предраг Симоновић – научни саветник ИБИСС и редовни професор   

Биолошког факултета Универзитета у Београду и др Саша Орловић – научни саветник 

Института за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду и  редовни професор   

Пољопривредног факултета Универзитета у Н. Саду,             

- др Александру Ускоковић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Мелита Видаковић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Мирјана Михаиловић – научни саветник ИБИСС и др Душанка Савић 

Павићевић – редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београд;             

 

*виши  научни сарадник за: 

- др Маријану Скорић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Анета Сабовљевић – ванредни професор Биолошког факултета   

Универзитета у Београду и др Слађана Тодоровић – виши научни сарадник ИБИСС; 

 

* научни сарадник за: 

- др Теодору Видоња Узелац, истраживача у Одељењу за физиологију Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Душко Благојевић – научни саветник ИБИСС; 
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чланови др Зорана Орешчанин Душић – виши научни сарадник ИБИСС и др Данијела Којић 

– ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, 

- др Милицу Милутиновић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Маријана Скорић – научни сарадник ИБИСС и др Анета Сабовљевић – ванредни 

професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,              

- др Марију Иванов, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Јасмина Гламочлија – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Ана Ћирић – виши научни сарадник ИБИСС и др Јелена Лозо – ванредни 

професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,              

- др Ању Толић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Александра Ускоковић – виши научни сарадник 

ИБИСС; чланови др Мелита Видаковић – научни саветник ИБИСС, др Невена Грдовић – 

виши научни сарадник ИБИСС и др Душанка Савић Павићевић – редовни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду,   

- др Милоша Ђорђевића, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију Института, 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Светлана Динић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Мелита Видаковић – научни саветник ИБИСС, др Невена Грдовић – виши 

научни сарадник ИБИСС и др Душанка Савић Павићевић – редовни професор Биолошког 

факултета Универзитета у Београду.              

            

                                                                              IV 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за 

реизбор научног звања: 

 

* виши научни сарадник за: 

- др Стевана Аврамова, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Алексеј Тарасјев – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Данијела Миљковић – виши научни сарадник ИБИСС и др Златко Гиба – 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

 

                                                                             V 

У складу са новим Законом о науци и страживањима, спроведен је поступак за 

стицање истраживачког звања:   

 

*истраживач приправник за: 

- Тијану Антонијевић, Страхињу Ђурића и Анђелију Ивановић, студенте докторских 

студија на Биолошком факултету Универзитета у Београду.  

 

Увидом у предлог за покретање поступка у којем су наведени неопходни подаци о 

кандидатима, чланови НВ су констатовали испуњеност законских услова за стицање 

траженог звања, па су једногласно донели одлуку о стицању звања истраживач приправник 

за предложене кандидате. 

Документација која доказује испуњеност законских услова за стицање звања истраживач 

приправник (диплома о завршеним основним и мастер студијама са просечном оценом 

најмање 8 и потврда о уписаним докторским студијама), доставља се Правној служби и 

саставни је део предлога за покретање поступка за звање истраживач приправник за сваког 

кандидата појединачно. 

                                                                              VI 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за 

стицање истраживачког звања: 
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* истраживач сарадник за: 

- Милену Јовић, истраживача у Одељењу за неуробиологију, КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Наташа Лончаревић Васиљковић – научни сарадник ИБИСС; чланови 

др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС и др Александра Младеновић Ђорђевић – виши 

научни сарадник ИБИСС. 

 

                                                                               VII 

Др Ивана Бјелобаба, председник Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња 

ИБИСС, образложила је предлог и потребу за изменама и допунама Правилника о раду 

Етичке комисије који је на снази од 2017. године . Предложеним изменама и допунама ће 

овај Правилник у потпуности бити усаглашен са Законом о добробити животиња                      

(Сл. гласник РС бр. 41/2009) и Правилником о условима за упис у Регистар за огледе а 

животињама и садржини и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробити 

огледних животиња, обрасцу захтева за одобрење спровођења огледа на животињама, начину 

неге, поступања и лишавања живота огледних животиња, као и о садржини и начину вођења 

евиденције о држању, репродукцији, промету односно спровођењу огледа на животињама 

(Сл. гласник РС бр. 39/2010). 

Процедура за добијање решења о одобрењу спровођења огледа на животињама спроводи се 

преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде коме се уз захтев доставља 

стручно мишљење Етичке комисије Института. Решење се добија за 2-3 недеље.   

Етичка комисија  је организовала у току овог месеца обуку-курс: Наука о лабораторијским 

животињама. Обука је била отворена за све заинтересоване који раде са животињама, било је 

око 50 истраживача. Курс је покрио теме као што су етички аспекти рада са животињама, 

принципи 3Р, постојећа регулатива.  

Након разматрања предложених измена и допуна Правилника о раду Етичке комисије, сви 

присутни чланови НВ су једногласно подржали овај предлог који ће бити упућен Управном 

одбору на усвајање.  

 

                                                                          VIII 

Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је присутне да је у периоду између две 

седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства: 

 

- др ЈЕЛЕНЕ БЛАГОЈЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 29.09.2019. године, 

до 02.10.2019. године, ради учешћа на састанку COST Action: „Building on scientific literacy in 

evolution towards scientifically responsible Europeans“ (CA17127), који ће се одржати у Сплиту, 

Хрватска, 

- др СВЕТЛАНЕ ДИНИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 02.10.2019. године 

до 04.10.2019. године, ради учешћа на скупу „Nutrition and Ageing“ у оквиру COST akcije 

CA16112 -"Personalized nutrition in aging society: redox control of major age-related deseases 

(NutRedOx)", који ће се одржати у Лисабону, Португал, 

- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 02.10.2019. године 

до 04.10.2019. године, ради учешћа на скупу „Nutrition and Ageing“ у оквиру COST akcije 

CA16112 -"Personalized nutrition in aging society: redox control of major age-related deseases 

(NutRedOx)", који ће се одржати у Лисабону, Португал, 

- др АЛЕКСАНДРЕ УСКОКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место 

вишег истраживача у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 

02.10.2019. године до 04.10.2019. године, ради учешћа на скупу „Nutrition and Ageing“ у 

оквиру COST akcije CA16112 -"Personalized nutrition in aging society: redox control of major 

age-related deseases (NutRedOx)", који ће се одржати у Лисабону, Португал, 
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- др МАРИЈАНЕ СКОРИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 01.10.2019. године до 03.10.2019. 

године, ради учешћа на састанку менаџмента COST Akcije CA18210 – „Oxygen sensing a 

novel mean for biology and technology of fruit quality (1
st
 Management Committee meeting of 

CA18210), који ће се одржати у Бриселу, Белгија, 

- др МИЛИЦЕ ПЕШИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 20.09.2019. године до 

21.09.2019. године, ради учешћа на  трећем састанку Радне групе 1 (WG1) COST Akcije 

CA17104 под називом „New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors“ и 

четвртом састанку Централне групе (Core Group) COST Akcije CA17104, који ће се одржати у 

Бечу, Аустрија, 

- ДЕЈАНА СТОЈКОВИЋА, истраживача приправника, распоређеог на радно место млађег 

асистента у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 24.09.2019. године до 

29.09.2019. године, ради учешћа на Међународној Конференцији – Pan-Balkan Alliance of 

Natural Products and Drug Discovery Associations (PANDA), која ће се одржати у Шангају, 

Кина, 

- МАРИНЕ КОСТИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег 

асистента у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 24.09.2019. године до 

29.09.2019. године, ради учешћа на Међународној Конференцији – Pan-Balkan Alliance of 

Natural Products and Drug Discovery Associations (PANDA), која ће се одржати у Шангају, 

Кина, 

- др МАРИЈЕ ИВАНОВ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 24.09.2019. године до 29.09.2019. 

године, ради учешћа на Међународној Конференцији – Pan-Balkan Alliance of Natural 

Products and Drug Discovery Associations (PANDA), која ће се одржати у Шангају, Кина, 

- др АНЕ ЋИРИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 24.09.2019. године 

до 29.09.2019. године, ради учешћа на Међународној Конференцији – Pan-Balkan Alliance of 

Natural Products and Drug Discovery Associations (PANDA), која ће се одржати у Шангају, 

Кина, 

- др МИРЈАНЕ МИХАИЛОВИЋ,  научног саветника и директора Института, у периоду од 

25.09.2019. године до 28.09.2019. године, ради учешћа на годишњој конференцији – Pan-

Balkan Alliance of Natural Products and Drug Discovery Associations (PANDA) и посете Shangai 

Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Science, која ће се одвијати у Шангају, Кина, 

- ЈЕЛЕНЕ ЂУКНИЋ истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 22.09.2019. године до 

27.09.2019. године, ради учешћа на међународном конгресу „10
th

 Central European 

Dipterological Conference (10th CEDC)“, који ће се одржати у месту Кежмарске Жлаби, 

Словачка, 

- др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника 

директора Института, у периоду од 23.09.2019. године до 27.09.2019. године, ради учешћа на 

састанку BIOCORE и MA EG ICPDR, који ће се одржати у Братислави, Словачка, 

- др БИЉАНЕ БУРСАЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за биохемију, у периоду од 01.10.2019. године, до 30.09.2020. године, ради 

наставка постдокторског усавршавања на Institutu de biochimie et génétique cellulaires, 

Univerzitet u Bordou, Francuska (IBGC UMR 5095) у оквиру пројекта „The role of protein 

persulfidation in health and disease“, које ће се одвијати у Бордоу, Француска, 

- др ВЕСНЕ ЂИКАНОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 

07.10.2019. године, до 10.10.2019. године, ради теренског истраживања и активности 

предвиђених билатералним пројектом „Comparative ecology of selected invasive fish species in 
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Slovakia and Serbia in respect with climate change and human disturbance“, која ће се одвијати у 

Братислави, Словачка, 

- КАТАРИНЕ ЈОВИЧИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 07.10.2019. године, до 

10.10.2019. године, ради теренског истраживања и активности предвиђених билатералним  

пројектом „Comparative ecology of selected invasive fish species in Slovakia and Serbia in respect 

with climate change and human disturbance“, која ће се одвијати у Братислави, Словачка, 

- др СЛАЂАНЕ ТОДОРОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место 

вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 03.10.2019. 

године, до 06.10.2019. године, ради учешћа на X Међународном Пољопривредном 

Симпозијуму „AGROSYM 2019“, који ће се одржати нма Јахорини, БиХ, 

- др МИЛИЦЕ БОГДАНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место 

истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 03.10.2019. године, 

до 06.10.2019. године, ради учешћа на X Међународном Пољопривредном Симпозијуму 

„AGROSYM 2019“, који ће се одржати нма Јахорини, БиХ, 

- др ЗОРИЦЕ ПОПОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача у Одељењу за екологију Института, у периоду од 07.10.2019. године, до 

10.10.2019. године, ради учешћа на састанку Management Committee COST Akcije CA18135 – 

Fire in the Earth System: Science & Society, који ће се одржати у Софији, Бугарска, 

- др МИРЈАНЕ ЛЕНХАРДТ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 14.10.2019. 

године, до 18.10.2019. године, ради учешћа на састанку у оквиру COST акције CA18102 под 

називом:  ETN – „The European Aquatic Animal Tracking Network“, који ће се одржати у 

Палма де Мајорки, Шпанија и у периоду од 06.11.2019. године, до 10.11.2019. године, ради 

учешћа на састанку у оквиру COST акције CA16229 под називом:  ENEC – „European 

Network for Environmental Citizenship“, који ће се одржати у Малаги, Шпанија. 

 

Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства: 

 

- др БРАНКЕ ШОШИЋ ЈУРЈЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место 

истраживача саветника у Одељењу за цитологију, у периоду од 24.10. – 01.11.2019. године, 

ради транспорта биолошког материјала (узорци јетре, серума, фецеса и црева) у Институт за 

клиничку хемију и клиничку фармакологију (Institute for Clinical Chemistry and Clinical 

Pharmacology) Универзитета у Бону, Немачка. 

 

                                                                               IX 

У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације: 

 

- досадашњи члан Савета Универзитета у Београду др Марина Соковић дала је оставку јер је 

постављена за помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја; по усменом 

обавештењу из Ректората БУ потребно је да ИБИСС делегира другог представника у Савет 

Универзитета; др Мирјана Михаиловић је предложила др Павла Павловића, имајући у виду 

његово досадашње искуство у раду одређених тела Универзитета, како других предлога није 

било, овај предлог ће бити стављен на гласање, 

- од 01. јануара 2020.г. почиње институционално финансирање акредитованих института,             

у току је израда подзаконског акта о институционалном финансирању, 

- по Јавном позиву у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС)  

који је расписао Фонд за науку Републике Србије, још увек нису стигли резултати о броју 

усвојених пројектних пријава, на пролеће ће бити објављен јавни позив за програм „Идеје“, 

- окончан је поступак јавне набавке научноистраживачке опреме, расписан је тендер за 7 

нових апарата, у току је слање објава о додељеним уговорима, по истеку рока за жалбу 

почиње закључивање уговора о набавци, за један апарат се спроводи преговарачки поступак 
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имајући у виду да се на тендер пријавио само један понуђач чија понуда мора да буде 

допуњена додатном документацијом како би била прихваћена, 

- у плану је да се у Институту формира Центар изузетних вредности за одређена биолошка 

истраживања, потребно је да учествују истраживачи из свих одељења, детаљнија упутства ће 

бити дата на састанку који следи, 

- крајем септембра месеца у Кини је одржана Конференција о формирању Асоцијације о 

изучавању природних продуката и дизајнирању нових лекова, Шангајски институт је заједно 

са нашим Институтом верификовао оснивање те асоцијације за Србију, у складу са тим 

очекује се размена научних истраживања као и формирање заједничког истраживачког 

центра, 

- 27. септембра одржана је јубиларна 10-та манифестација Ноћ истраживача која се 

финансира из програма HORIZON 2020 који представља највећи програм Европске уније за 

истраживање и иновационе делатности, овај догађај је посвећен популаризацији науке и 

учењу кроз забаву, 

- прочитано је обавештење Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду о 

изреченој мери јавне осуде др Дејану Илићу, ванредном професору Факултета спорта и 

физичког васпитања, за утврђено неакадемско понашање приликом израде докторске 

дисертације 2009. године и др Александру Јакшићу, редовном професору Правног факултета, 

за утврђено неакадемско понашање при изради Књиге „Међународно приватно право“ 2008. 

године, 

- др Алексеј Тарасјев, члан радне групе образоване ради дефинисања додатних критеријума 

за продужетак радног односа истраживача кад наврше 65 година живота, прочитао је предлог 

ових критеријума који ће бити саставни део новог Статута Института и које треба, поред 

законсих услова, обавезно испунити:      

1. да је обезбеђено буџетско финансирање за све време трајања продуженог радног односа; 

2. да истраживач за време трајања продуженог радног односа не обавља ни једну функцију         

у Институту или као представник Института; 

3. да је поднет образложен предлог за продужетак од стране руководства Института, 

руководиоца одељења, групе истраживача (најмање три истраживача у научном звању који 

раде у Институту са пуним радним временом) или самог истраживача и да овај предлог 

подржи Научно веће већином гласова од укупног броја чланова Већа, при чему је гласање 

тајно; 

4. продужетак радног односа може да се тражи за период од највише две године у случају да 

се ради о првом продужетку, за период од највише две године у случају да се ради о другом 

продужетку, или за период од годину дана уколико је истраживачу већ два пута продужен 

радни однос, 

- предложена је тема „Гљиве“ за фотографије за институтски календар за 2020. годину.  

 

                                                                               X 

Сви присутни чланови НВ су једногласно подржали: 

 

- предлог да др Павле Павловић, научни саветник, буде кандидат за члана Савета 

Универзитета у Београду, 

- ангажовање др Момира Пауновића, научног саветника, као ментора на докторским 

академским студијама Биологије на  Природно – математичком факултету Универзитета у 

Крагујевцу, 

- издавање публикације – Књиге сажетака са Конгреса Immunology at the Confluence of  

Multidisciplinary Approaches који ће бити одржан у Београду, у периоду од 06. до 08. 

децембра  2019. године, 

- предлог радне групе која је дефинисала додатне критеријуме за продужетак радног односа 

истраживача кад наврше 65 година живота, које треба, поред законсих услова, обавезно 

испунити,      
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- предлог теме „Гљиве“ за фотографије за институтски календар за 2020. годину.  

 

 

                                                           *               *               *   

 

       Седница је завршена у 10,55 часова. 

                                                                                                 

                                                                                                                               

  Записничар                                                                                        Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                       Др Алексеј Тарасјев 


