ЗАПИСНИК
са IX редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 18.09.2018.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 22 члана.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,
др Војновић Милутиновић Данијела, др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана,
др Ђикановић Весна, др Лаврња Ирена, 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 Пешић Милица, др Саксида Тамара,
др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко,
др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Видаковић Мелита, др Вујошевић Младен, др Вуков
Тања, др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Мијатовић Сања, др Пауновић Момир,
др Соковић Марина.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са VIII редовне седнице Научног већа;
2. Усвајање записника са II ванредне седнице Научног већа;
3. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Миљана Момчиловић – научни саветник,
- др Ивана Бјелобаба – научни саветник,
- др Иван Пилиповић – виши научни сарадник,
- др Ивана Јарић – виши научни сарадник,
- др Гордана Товиловић Ковачевић – виши научни сарадник,
- др Маја Ајдуковић – научни сарадник,
- др Драгана Матић – научни сарадник,
- др Сузана Станисављевић – научни сарадник,
- др Бојан Јевтић – научни сарадник,
- др Софија Јовановић Стојанов – научни сарадник,
- др Јована Петровић – научни сарадник;
4. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Мартин Распор – научни сарадник;
5. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Зорица Поповић – научни саветник,
- др Рада Матић – научни саветник,
- др Драган Чакмак – научни саветник,
- др Марија Бурсаћ Митровић – научни сарадник;
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6. Обустава поступка за стицање научног звања и покретање поступка за
реизбор научног звања:
- др Милан Драгићевић – научни сарадник;
7. Покретање поступка за реизбор научног звања:
- др Горан Живановић – виши научни сарадник;
8. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- др Срђан Сокановић – истраживач сарадник,
- др Милош Рокић – истраживач сарадник,
- Ана Деспотовић – истраживач приправник,
9. Покретање поступка за реизбор истраживачког звања:
- Теодора Видоња Узелац – истраживач сарадник,
- Марија Јаковљевић – истраживач сарадник;
10. Утврђивање предлога за продужетак радног односа истраживача у звању
научног саветника до навршених 67 година живота;
11. Разматрање предлога Одбора за издавачку делатност за оцену научне
заснованости публикације;
12. Предлог кандидата Института за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“ за представника Заједнице института Србије за
чланство у Комисији за стицање научних звања;
13. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
14. Обавештења;
15. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председника НВ, отворио је IX редовну седницу НВ.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са VIII редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 13.07.2018. године.
II
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са II ванредне седнице Научног већа
кoja je одржанa 13.09.2018. године.
III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*научни саветник за:
- др Миљану Момчиловић – истраживача у Одељењу за имунологију,
- др Ивану Бјелобабу – истраживача у Одељењу за неуробиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате –
извештаје о кандидатима, након додатних информација о резултатима истраживања
кандидата датих од стране председника комисије за писање реферата за сваког кандидата
појединачно, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника једногласно су донели
одлуку да се кандидати предложе за стицање траженог звања.
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*виши научни сарадник за:
- др Ивана Пилиповића – научног сарадника у Институту за вирусологију, вакцине
и серуме „Торлак“ из Београда ,
- др Ивану Јарић – истраживача у Одељењу за цитологију,
- др Гордану Товиловић Ковачевић – истраживача у Одељењу за биохемију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате –
извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ у звању вишег научног сарадника и
научног саветника једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање
траженог звања.
*научни сарадник за:
- др Мају Ајдуковић – истраживача у Одељењу за еволуциону биологију,
- др Драгану Матић – истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката,
- др Сузану Станисављевић – истраживача у Одељењу за имунологију,
- др Бојана Јевтића – истраживача у Одељењу за имунологију,
- др Софију Јовановић Стојанов – истраживача у Одељењу за молекуларну биологију,
- др Јовану Петровић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате –
извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ једногласно су донели одлуку да се
кандидати предложе за стицање траженог звања.
Сви усвојени предлози за стицање научних звања, са потребном документацијом, биће
упућени надлежном матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак.
IV
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор научног звања:
*научни сарадник за:
- др Мартина Распора – истраживача у Одељењу за физиологију биљака.
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 реизбор траженог звања.
Усвојени предлог за реизбор научног звања, са потребном документацијом, биће упућен
надлежном матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак.
V
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* научни саветник за:
- др Зорицу Поповић, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Срђан Бојовић – научни саветник ИБИСС; чланови др Бранко Караџић –
научни саветник ИБИСС и др Петар Марин – редовни професор Биолошког факултета
Универзитета у Београду,
- др Раду Матић, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у
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саставу: председник др Срђан Бојовић – научни саветник ИБИСС; чланови др Снежана
Будимир – научни саветник ИБИСС и др Бранислава Лакушић – редовни професор
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду,
- др Драгана Чакмака, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у
саставу: председник др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС; чланови др Мирјана
Кресовић – редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду и
др Мирослава Митровић – научни саветник ИБИСС.
* научни сарадник за:
- др Марију Бурсаћ Митровић, сарадника у настави на Медицинском факултету
Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Сања Пековић – научни саветник ИБИСС; чланови др Мирко
Томић – научни саветник ИБИСС, др Данијела Савић – виши научни сарадник ИБИСС и
др Сања Дацић – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду.
VI
Разматран је и једногласно усвојен предлог за обуставу поступка за стицање научног звања
виши научни сарадник за др Милана Драгићевића, истраживача у Одељењу за физиологију
биљака, који је покренут на VIII редовној седници Научног већа ИБИСС одржаној
13.07.2018. године.
Истовремено, разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и
образовање комисије за реизбор научног звања:
* научни сарадник за:
- др Милана Драгићевића, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у
саставу: председник др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС; чланови др Бранислав
Шилер – виши научни сарадник ИБИСС, др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС и
др Вук Максимовић – научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања
Универзитета у Београду.
VII
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор научног звања:
*виши научни сарадник за:
- др Горана Живановића, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију; 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 Софија Павковић Лучић – ванредни професор Биолошког
факултета Универзитета у Београду.
VIII
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- др Срђана Сокановића – истраживача у Одељењу за неуробиологију,
- др Милоша Рокића - истраживача који није запослен у Институту за биолошка
истраживања “Синиша Станковић”.
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*истраживач приправник за:
- др Ану Деспотовић – студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета
у Београду.
На основу реферата – извештаја комисије о кандидатима, са подацима о
научноистраживачком раду, чланови НВ су констатовали да су испуњени сви услови за
стицање тражених звања, па су једногласно донели такву одлуку.
IX
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- Теодору Видоња Узелац, истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Зорана Орешчанин Душић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови - др
Александра Николић Кокић – научни саветник ИБИСС и др Душко Благојевић – научни
саветник ИБИСС,
- Марију Јаковљевић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Данијела Савић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови - др Данијела
Лакета – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду и др Сања Пековић – научни
саветник ИБИСС.
X
Разматран је предлог за продужетак радног односа др Горана Познановића, истраживача у
звању научног саветника, запосленог на радном месту истраживача саветника у Одељењу за
молекуларну биологију, до навршених 67 година живота, а пре престанка радног односа по
сили закона, у складу са законским прописима из области научноистраживачке делатности.
Имајући у виду научноистраживачки рад именованог у току радне каријере и рангирање
у највише категорије истраживача према критеријумима МПНТР као и ангажовање и
руковођење пројектом из Програма ОИ МПНТР РС Ев. бр. 173020 „Сигнални молекули у
дијабетесу: идентификација потенцијалних биолошких маркера укључених у модификацију и
интеграцију сигналних путева у циљу предикције и интервенције у дијабетесу“,
констатовано је да је продужетак радног односа оправдан.
Присутни чланови НВ једногласно су усвојили поднети предлог који ће бити упућен
Матичном научном одбору за биологију ради прибављања мишљења.
Након тога, предлог НВ и мишљење МНО за биологију биће упућени директору Института
ради доношења одлуке о продужетку радног односа др Горана Познановића до навршених 67
година живота.
XI
У складу са одредбама Правилника о издавачкој делатности ИБИСС, на предлог Одбора за
издавачку делатност ИБИСС, чланови НВ су једногласно донели одлуку да је научно
заснована и да се прихвата за издавање публикација – књига под насловом Program & Book
of Abstract IUBMB Advanced School Nutrition, Metabolism and Aging која обухвата финални
програм и сажетке радова који ће бити приказани у оквиру међународне научне школе која
ће бити одржана у Истраживачкој станици „Петница“, у периоду од 15. до 19. октобра 2018.
године.
Рецензенти наведене публикације су проф. др Гордана Матић, др Селма Каназир, др Мелита
Видаковић и др Наташа Величковић, истраживачи ИБИСС, затим др Александра Станковић
из Института за нуклеарне науке „Винча“ и проф. др Татјана Костић са Природно
математичког факултета Универзитета у Новом Саду, а уредник публикације др Ана
5

Ђорђевић, истраживач у Одељењу за биохемију ИБИСС.
Одбор за издавачку делатност је разматрао предлог публикације – монографије аутора
др Мирјане Нешковић, др Славице Нинковић и др Јованке Миљуш – Ђукић под насловом
”Генетички модификоване биљке: Биолошке основе - Биотехнолошке перспективе” и на
предходној седници НВ је одредио рецензенте. Одбор је добио извештај рецензената и
упутио га на разматрање Комисији за оцену научне заснованости предложене публикације
која ради у саставу: др Ангелина Суботић, др Бранка Винтерхалтер и др Невена Митић.
Комисија ће размотрити рецензије и обратити се ауторима за даља упутства око евентуалних
измена и допуна наведене публикације. Када Комисија донесе коначну оцену, Одбор за
издавачку делатност ће предлажити Научном већу да се изјасни о научној заснованости
предложене публикације.

XII
У складу са законским одредбама, Национални савет за научни и технолошки развој именује
чланове Комисије за стицање научних звања МПНТР РС. Како састав ове комисије, између
осталих, чине и 6 чланова из шест научних области на предлог Заједнице института Србије,
Национални савет је упутио ЗИС-у позив за предлагање 6 представника научних области за
чланове наведене комисије. Након тога, ЗИС се обратио ИБИСС са позивом да предложи
једног кандидата за представника ЗИС у Комисији за стицање научних звања.
До сада је представник Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у овој
комисији била др Станислава Стошић Грујичић, научни саветник. Именована је у два
мандата била председник ове комисије, изузетно добро и професионално руководила радом
ове комисије и била од велике помоћи нашем НВ приликом покретања поступака за стицање
научних звања.
На седници су дата 2 предлога за кандидата за представника ЗИС-а у наведеној комисији и
то: Ивана Стојановић, научни саветник у Одељењу за имунологију и др Ангелина Суботић,
научни саветник у Одељењу за физиологију биљака.
За ове предлоге се гласало појединачно по редоследу предлагања, с тим да је сваки члан НВ
могао гласати само за једног кандидата..
За др Ивану Стојановић је гласало 6 чланова НВ.
За др Ангелину Суботић је гласало 12 чланова НВ.
Предлог да кандидат који је добио више гласова - др Ангелина Суботић - буде кандидат
ИБИСС за представника ЗИС-а у Комисији за стицање научних звања стављен је на гласање
и једногласно је усвојен.
XIII
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између
две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- АНЂЕЛИКЕ КАЛЕЗИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег
асистента у Одељењу за физиологију, у периоду од 24.08.2018. године, до 25.08.2018. године,
ради учешћа на Oroboros O2k-Workshop on High-Resolution FluoRespirometry, који ће се
одржати у Будимпешти, Мађарска,
- САВЕ МАШОВИЋА, истраживача приправника, распоређеног на радно место млађег
асистента у Одељењу за физиологију, у периоду од 24.08.2018. године, до 25.08.2018. године,
ради учешћа на Oroboros O2k-Workshop on High-Resolution FluoRespirometry, који ће се
одржати у Будимпешти, Мађарска,
- др НИКОЛЕ ТАНИЋА, научног саветника распоређеног на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неуробиологију, у периоду од 30.08.2018. године, до 03.09.2018.
године, ради учешћа на конференцији „International Forum on Natural Products“, која ће се
одржати у Пекингу, НР Кина,
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- др АНЕ ПОДОЛСКИ-РЕНИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место
вишег истраживача у Одељењу за неуробиологију, дана 11.09.2018. године, године, ради
учешћа на оснивачкком скупу COST Akcije CA17104 „New diagnostic and therapeutic tools
against multidrug resistant tumors“, која ће се одржати у Бриселу, Белгија,
- др МИЛИЦЕ ПЕШИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неуробиологију, дана 11.09.2018. године, године, ради учешћа на
оснивачкком скупу COST Akcije CA17104 „New diagnostic and therapeutic tools against
multidrug resistant tumors“, која ће се одржати у Бриселу, Белгија,
- др ДУШКА БЛАГОЈЕВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника и др ЗОРАНЕ ОРЕШЧАНИН ДУШИЋ, вишег научног сарадника,
распоређене на место вишег истраживача, обоје из Одељења за физиологију Института, у
периоду од 15.07.2018. године, до 19.07.2018. године, ради присуства одбрани докторске
дисертације и семинара у Лабораторији за фармакологију Медицинског факултета Фоча,
који ће се одржати у Фочи, БиХ,
- др АНГЕЛИНЕ СУБОТИЋ, научног саветника распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију биљака, у периоду од 04.10.2018. године, до 07.10.2018.
године, ради учешћа на IX International Agriculture Symposium (AGROSYM 2018), који ће се
одржати на Јахорини, Босна и Херцеговина,
- др СЛАЂАНЕ ЈЕВРЕМОВИЋ, научног саветника распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за физиологију биљака, у периоду од 04.10.2018. године,
до 07.10.2018. године, ради учешћа на IX International Agriculture Symposium (AGROSYM
2018), који ће се одржати на Јахорини, Босна и Херцеговина,
- др АЛЕКСЕЈА ТАРАСЈЕВА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
28.08.2018. до 30.08.2018. године, ради учешћа на FAO expert consultation „Review of biosafety
regulatory systems: focus on genome editing and compatibility with relevant international
agreements“, који ће се одржати у Прагу, Чешка и у периоду од 5.09.2018. до 7.09.2018.
године, ради учешћа на Twelfth Meeting of the Liaison Group on Capacity-building for
Biosafety,који ће се одржати у седишту Секретаријата Конвенције о биолошкој
разноврсности у Монтреалу, Канада.
Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства:
- др ИВАНЕ МОМЧИЛОВИЋ, научног саветника распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију биљака, у периоду од 04.10.2018. године, до 07.10.2018.
године, ради учешћа на међународном научном скупу „AGROSYM 2018 – 9th International
Scientific Agriculture Symposium“, који ће се одржати на Јахорини, БиХ,
- ДАНИЈЕЛА ПАНТЕЛИЋА, истраживача сарадника, распоређеног на радно место
асистента у Одељењу за физиологију биљака, у периоду од 04.10.2018. године, до 07.10.2018.
године, ради учешћа на међународном научном скупу „AGROSYM 2018 – 9th International
Scientific Agriculture Symposium“, који ће се одржати на Јахорини, БиХ.
- др МАРИЈЕ СТАМЕНКОВИЋ, научног сарадника распоређене на радно место
истраживача у Одељењу за екологију, у периоду од 01.11.2018. године, до 28.02.2019.
године, ради постдокторског усавршавања на Департману за биолошке науке и науке о
животној средини Универзитета у Гетеборгу, које ће се одвијати у Гетеборгу, Шведска,
- ТАМАРЕ КРАЈНОВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за имунологију, у периоду од 25.11.2018. године, до 24.12.2018. године, ради
одласка на Leibnitz Institut за биљну биохемију у Халеу, у оквиру пројекта билатералне
сарадње са СР Немачком, који ће се одвијати у Халеу, Немачка,
- ДИЈАНЕ ДРАЧЕ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за имунологију, у периоду од 25.11.2018. године, до 24.12.2018. године, ради
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одласка на Leibnitz Institut за биљну биохемију у Халеу, у оквиру пројекта билатералне
сарадње са СР Немачком, који ће се одвијати у Халеу, Немачка,
- др ДАНИЈЕЛЕ МАКСИМОВИЋ-ИВАНИЋ, научног саветника, распоређене на радно
место истраживача саветника у Одељењу за имунологију, у периоду од 01.10.2018. године,
до 10.10.2018. године, ради одласка на Leibnitz Institut за биљну биохемију у Халеу, у оквиру
пројекта билатералне сарадње са СР Немачком, који ће се одвијати у Халеу, Немачка,
- др САЊЕ МИЈАТОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за имунологију, у периоду од 01.10.2018. године, до 10.10.2018.
године, ради одласка на Leibnitz Institut за биљну биохемију у Халеу, у оквиру пројекта
билатералне сарадње са СР Немачком, који ће се одвијати у Халеу, Немачка,
- др ЈАСМИНЕ ЖИВАНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место
истраживача у Одељењу за цитологију, у периоду од 07.10.2018. године, до 30.10.2018.
године, ради обраде материјала добијеног током сарадње Института за ћелијску биохемију и
генетику Универзитета У Бордоу и Одељења за цитологију ИБИСС, који ће се одвијати у
Бордоу, Француска,
XIV
У оквиру ове тачке дневног реда дате су и следеће информације:

- Универзитет у Београду је послао обавештење о обавези конституисања органа
Универзитета за период 2018 – 2021 године, на следећој седници НВ потребно је предложити
једног кандидата за Савет УБ и једног кандидата за представника Већа института у Већу за
студије при УБ, рок за достављање ових предлога Ректорату је 30.10.2018.г.,
- у току је јавна расправа о предлогу Закона о Фонду за науку,
- Универзитет у Београду обележио је 210 година постојања, одржана је свечана академија на
којој су присуствовали помоћници директора ИБИСС,
- у току месеца августа поднет је захтев Одбору за акредитацију научноистраживачких
организација за допуну одлуке о акредитацији Института од 06.02.2018. године и то у области
биотехничких наука – пољопривреда, шумарство и управљање водама и у области медицинских
наука – биомедицина“, Одбор је донео позитивну одлуку о траженој допуни акредитације, са
овом доакредитацијом се отвара могућност да Институт обавља одређене додатне послове као и
да учествује на конкурсима за реализацију пројеката у областима за које је додатно акредитован,
- конфокални микроскоп који је набављен за потребе Института у оквиру Пројекта набавке
капиталне опреме из средстава Европске инвестиционе банке и Банке за развој Савета
Европе, а који је у августу месецу 2012. године грешком инсталиран на Биолошком
факултету Универзитета у Београду, премештен је у радни простор ИБИСС почетком месеца
септембра 2018. г. и налази се у оквиру Одељења за цитологију, задужено лице је др Наташа
Несторовић,
- на Шангајској листи најбољих универзитета света за 2018. годину, Универзитет у Београду
је „пао“ у односу на прошлу годину односно рангиран је између 301. и 400. места,
- извршени су одређени радови у стерилном блоку ради побољшања услова рада, замењени
су прозори, вентилационе цеви, појачана је електро мрежа, такође на спољним
канализационим отворима су замењена 3 вентила тако да више неће доћи до скупљања воде
на том простору,
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- дати су коментари са јавне расправе о предлогу Закона о Фонду за науку која је одржана у
САНУ и ЗИС-у и то: већина приспелих предлога је слична предлозима које је дало наше НВ,
највећи број коментара се односи на састав органа управљања Фонда као и да основна
истраживања морају да буду јасно назначена у овом закону, такође предложено је да само
акредитоване научноистраживачке организациј имају право учешћа у Фонду, представници
нашег ресорног Министарства су рекли да ће узети у обзир све пристигле предлоге/сугестије
и да ће их имплементирати у Закон о Фонду за науку.
XV
По овој тачки дневног реда није било дискусије.

*

*

*

Седница је завршена у 11,15 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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