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3AIIlfCHlfK

Ca 2, pe.D,OBHeCe.D,HHueXV Ca3HBa Hayxaor seha l1HcTHT)'Ta aa saurrary 6HJba H )!(HBOTHY Cpe.D,HHY,
Beorpan onpacaue nasa 30.07.2020. rO.D,HHe,Y nsopaurry MHcTHT)'Ta, YJI. Baaarcxa 33, Beorpan ca
nO'leTKOM y 09:00 'IaCOBa.
Ce.D,HHUHnpacycrsyje
13 O.D,15 qJIaHOBa Haysaor seha H TO:
1) np MBO Toureacsn Hayt{HH caBeTHHK,
2) np JeJIeHa JOBHn, BHillH Hayt{HH Capa.D,HHK,
3) np Tarjaaa lJ,BPKOBHh, BHillH Hayt{HH Capa.D,HHK,npe.D,Ce.D,Hl1K
Haysuor

seha,

4)
5)

np MHJIaHa MHTpoBHn, HayqHH caBeTHHK,
np Tarjaua Ilonosah,
BHll1l1 aayxaa Capa.D,HI1K,
6) np Pane CTaHHCaBJbeBl1.n, HayqHI1 CaBeTHI1K,
7) np ,[(06PI1BOj Ilourrah,
Bl1.illH aaysaa Capa.D,Hl1.K,
8) np )l(apKo I1BaHoBHh' BI1ll1l1 nayxna Capa.D,HHK,
9) np Onasep KPCTHh, aaysna Capa.D,HI1K,
10) np PaTH60p IIlTp6aHoBM,
HaYQHI1 Capa.D,HI1K,
11).D,p Aanpea Kocosau, HayqHH Capa.D,Hl1K,
12) zip Karapuaa Taumh, aaum Hay4HH Capa.D,HI1K,3aMeHHK npe.D,Ce.D,HI1KaHaysuor
13) np MHJbaHa JaKOBJbeBHn, Hay'lHI1 Capa.D,HHK,
14) .D,p,[(aHHjeJIa IlaBJIoBl1n, Bl1illl1 Hay'lHI1 Capa.D,HHK,
15) ztp ,[(aHHjeJIa PI1CTl1n, Bl1illH Hay4HH Capa.D,HHK.

seha,

OnpaB.D,aHO cy O.D,CyTHHnp Pane CTaHHCaBJbeBl1.n, HayqHI1 caBeTHHK H .D,p,[(06PHBOj Ilourrnh,
BHillH
HayqHH Capa.D,HI1K. Ce.D,Hl1.UI1rrpacycrsyje
H JeJIeHa Jepenah, cexperap Haysaor seha y CBOjCTBY

sanncmorapa.
Ce.D,HI1UYorsapa 111h0M npezrcenasa np Tarjaaa lJ,BpKoBHn, npe.D,Ce.D,HI1KXV Ca3I1Ba Hay-mer seha.
KOHCTaT)'je na OOCTOjl1 KBOpyM sa pan H onnynaaan,e,
CTaBJba aa rnacarse
11 HaY'lHO Bene
je.D,HOmaCHO ycsaja cneneha:
,[(HEBHYI

PE,[(:

1. Vcsajaa,e

3an11CHl1.Kaca 1. KOHCTHTYTHBHe Ce.D,HHueHaYQHOr seha;
Haseurraj 0 peaJIl13aUHjH onnyxa H 3aKJbYQaKa ca 1. KOHCTHT)'THBHe cezmnue HaYQHOr seha;
Pasaarpan,e
3aXTeBa sa nasan.e CarJIaCHOCTI1 aa noxperan.e
nocryrnca
11360pa np Tarjaae
Ilononah y ssaise aayxaa caBeTHHK;
4. Paavarpaa,e
3aXTeBa aa nasan-e CarJIaCHOCTH sa noxperaise
nocrynxa
H360pa zip Tarjane
lJ,BPKOBHh y asaa,e Hay4HH CaBeTHI1K;
5. Pasvarpaa,e
MOJI611 aa naaaise camaCHOCTI1 aa npajasy HaYQHOHCTpa)!(I1Ba4KI1X npojexara
no
jaaaov n03HBY <I>oH.D,aaa nayxy Peny6JIl1.Ke Cp6l1je sa Ilporpav
M,[(EJE;
6. Paavarpaa,e
MOJI6H sa nasau,e camaCHOCTH aa yseiuhe sa KOHKYPCY aa cydianancapatse
TeXHOJIOillKe caparnse l1.3Me1jy Penytiruuce Cpfinje H Perryfinaxe I1H.D,Hje sa nepaon 2021-2023;
7. Pasuarpaa,e
MOJI6e sa nasaa,e camaCHOCTH sa yxeuihe aa KOHKYpCY sa cyrpanancaparse
aaysae
11TeXHOJIOillKe capanu,e 113Me1jy Peny6JIHKe Cpfiaje H Peny6JIHKe HeMa'lKe aa OepHO.D,2021-2022
rO.D,I1He.D,p)l(apKa MBaHoBHha;
8. Pasaarpaa,e
MOJI6e aa nasaa,e
camaCHOCTH sa yxn-ysea-e
aa Me1jYHapO.D,HI1 rrpojexar
<pI1HaHCl1paH y OKBHPY ERASMUS+
nporpava Esponcxe YHHje np AHe AHljeJIKOBl1.n;
9. Pasaarpaa,e
nsseurraja ca HaY'lHo-cTpYQHOr ycaspurasaisa;
10. Pa3HO.
2.
3.
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Тачка 1.
По првој тачки дневног реда разматра се записник са 1. конститутивне седнице XV сазива
Научног већа одржане 16.06.2020. године. Будући да предлога за измене и допуне предложеног
текста записника није било, исти је једногласно усвојен.
Тачка 2.
По овој тачки дневног реда разматра се извештај о реализацији одлука и закључака донетих на
1. конститутивној седници XV сазива Научног већа. Секретар Научног већа извештава да је на
1. конститутивној седници XV сазива Научног већа донето осам одлука и то: Одлука о
утврђивању текста Извештаја о раду Научног већа 14. сазива Института за заштиту биља и
животну средину за 2020. годину; Одлука о именовању чланова 15. сазива Научног већа;
Одлука о именовању председника и заменика председника 15. сазива Научног већа; Одлука о
именовању чланова Комисије за праћење научне компетентности истраживача; Одлука о
давању сагласности др Данијели Павловић, вишем научном сараднику Одсека за хербологију
Института за заштиту биља и животну средину, за покретање поступка избора у звање научни
саветник код Наставно-научног већа Пољопривредног факултета Универзитета у Београду;
Одлука о давању сагласности истраживачима Одсека за болести биља Института за заштиту
биља и животну средину др Радету Станисављевићу, др Добривоју Поштићу, др Ратибору
Штрбановићу и др Татјани Поповић за учешће у програму Доказ концепта (Proof of concept) по
позиву Фонда за иновациону делатност пројекта под називом “New Microbial biopreparate for
healthy food production"; Одлука о давању сагласности истраживачу Одсека за болести биља
Института за заштиту биља и животну средину др Татјани Поповић за учешће у програму
Доказ концепта (Proof of concept) по позиву Фонда за иновациону делатност пројекта под
називом “Mycotoxin degrading bioproduct commercialization и Одлука о давању сагласности
истраживачима Одсека за болести биља Института за заштиту биља и животну средину др
Катарини Гашић и др Невени Златковић за учешће на конкурсу Програм доказ концепта Фонда
за иновациону делатност на пројекту под називом „А novel phage-based solution for effective
control of pepper bacterial spot“. С обзиром да нема дискусије по овој тачки дневног реда,
Научно веће једногласно усваја поднети извештај.
Тачка 3.
По овој тачки дневног реда др Татјана Цврковић наводи да је др Татјана Поповић упутила
Научном већу Института захтев за давање сагласности за покретање поступка избора у звање
научни саветник код Научног већа Института за ратарство и повретарство у Новом Саду, уз
који је доставила биографију и библиографију, као и одлуку о претходном избору у звање
виши научни сарадник. Даље наводи да кандидат др Татјана Поповић испуњава законом
утврђене услове да покрене редовни поступак избора у звање научни саветник. Истиче да у
складу са чланом 66. став 6. Закона о науци и истраживањима Научно веће Института није
компететно за избор кандидата у највише научно звање, научни саветник, због чега се у складу
са чланом 49. Статута Института даје сагласност за покретање поступка избора у звање на
факултету који има компететно наставно - научно веће за област кандидата. Како дискусије по
овој тачки дневног реда није било председавајућа предлаже и Научно веће једногласно усваја
следећу:
ОДЛУКУ
Даје се сагласност др Татјани Поповић, вишем научном сараднику Одсека за болести биља
Института за заштиту биља и животну средину, за покретање поступка избора у звање научни
саветник код Научног већа Института за ратарство и повртарство у Новом Саду.

2

Тачка 4.
Др Татјана Цврковић наводи да је упутила Научном већу Института захтев за давање
сагласности за покретање поступка избора у звање научни саветник код Наставно-научног већа
Биолошког факултета Универитета у Београду, уз који је доставила биографију и
библиографију, као и одлуку о претходном избору у звање виши научни сарадник. Наводи да
испуњава законом утврђене услове да покрене редовни поступак избора у звање научни
саветник. Истиче да у складу са чланом 66. став 6. Закона о науци и истраживањима Научно
веће Института није компететно за избор кандидата у највише научно звање, научни саветник,
због чега се у складу са чланом 49. Статута Института даје сагласност за покретање поступка
избора у звање на факултету који има компететно наставно - научно веће за област кандидата.
Како дискусије по овој тачки дневног реда није било председавајућа предлаже и Научно веће
једногласно усваја следећу:
ОДЛУКУ
Даје се сагласност др Татјани Цврковић, вишем научном сараднику Одсека за штеточине биља
Института за заштиту биља и животну средину, за покретање поступка избора у звање научни
саветник код Наставно - научног већа Биолошког факултета Универзитета у Београду.
Тачка 5.
По овој тачки дневног реда Научно веће разматра молбе истраживача за давање сагласности за
пријаву научноистраживачких пројеката по јавном позиву Фонда за науку Републике Србије за
Програм Идеје.
Разматра се молба др Жарка Ивановића за учешће на јавном позиву Фонда за науку Републике
Србије за Програм ИДЕЈЕ са пројекатом под називом „Mushrooms – contributors to
environmental sustainability“. Др Татјана Цврковић наводи да је носилац Биолошки факултет
Универзитета у Београду, а руководилац радног пакета у оквиру предложеног пројекта др
Жарко Ивановић. Како дискусије није било Научно веће једногласно усваја следећу:
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачима Одсека за болести биља Института за заштиту биља и
животну средину др Жарку Ивановићу, дипл. биол. Јовани Благојевић, дипл. биол. Даници
Жежељ за учешће на јавном позиву Фонда за науку Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ са
пројекатом под називом „Mushrooms – contributors to environmental sustainability“, чији је
носилац Биолошки факултет Универзитета у Београду, а руководилац радног пакета у оквиру
предложеног пројекта др Жарко Ивановић.
Научно веће разматра молбу подносиоца др Јелене Јовић за давање сагласности за пријаву
научноистраживачког пројекта по јавном позиву Фонда за науку Републике Србије за Програм
ИДЕЈЕ под називом „Decoding grapevine Flavescence dorée FD-C (FD3) phytoplasma
epidemiology, routes of transmission and disease spreading“. Др Татјана Цврковић истиче да је
носилац Институт за заштиту биља и животну средину, а руководилац др Јелена Јовић, као и
да су руководиоци радних пакета у оквиру предложеног пројекта: др Јелена Јовић, др Иво
Тошевски, др Милана Митровић, др Татјана Цврковић и др Оливер Крстић. Како дискусије
није било Научно веће једногласно усваја следећу:
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачима Одсека за штеточине биља Института за заштиту биља и
животну средину др Јелени Јовић, др Иву Тошевском, др Милани Митровић, др Татјани
Цврковић, др Оливеру Крстићу, др Миљани Јаковљевић и др Славици Маринковић за пријаву
научноистраживачког пројекта по јавном позиву Фонда за науку Републике Србије за Програм
ИДЕЈЕ под називом „Decoding grapevine Flavescence dorée FD-C (FD3) phytoplasma
epidemiology, routes of transmission and disease spreading“, чији је носилац Институт за заштиту
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биља и животну средину, а руководилац др Јелена Јовић. Руководиоци радних пакета у оквиру
предложеног пројекта су: др Јелена Јовић, др Иво Тошевски, др Милана Митровић, др Татјана
Цврковић и др Оливер Крстић.
Разматра се молба подносиоца др Данијеле Ристић за учешће на пројекту по јавном позиву
Фонда за науку Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Development of the
prediction models for trace elements (TE) translocation and pathogen inoculum in order to reduce
chemical pollution and disease incidence in the commonly grown crops on the RS territory“. Др
Татјана Цврковић наводи да је носилац Институт за земљиште, Београд, а руководилац радног
пакета у оквиру предложеног пројекта др Данијела Ристић. како дискусије није било Научно
веће једногласно усваја следећу:
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачима Одсека за болести биља Института за заштиту биља и
животну средину др Данијели Ристић, др Мири Старовић, др Горану Алексићу, др Милошу
Стевановићу и др Ивану Вучуровићу за учешће на пројекту по јавном позиву Фонда за науку
Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Development of the prediction models for
trace elements (TE) translocation and pathogen inoculum in order to reduce chemical pollution and
disease incidence in the commonly grown crops on the RS territory“, чији је носилац Институт за
земљиште, Београд, а руководилац радног пакета у оквиру предложеног пројекта др Данијела
Ристић.
Разматра се молба др Андрее Косовац за учешће на пројекту по јавном позиву Фонда за науку
Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Taproot rot disease in Serbia: Etiology,
Epidemiology and Control“. Нослица пројекта био би Институт за пестициде и заштиту животне
средине, а руководилац радног пакета у оквиру предложеног пројекта др Андреа Косовац. С
обзиром да дискусије није било, Научно веће једногласно усваја следећу:
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачу Одсека за штеточине биља Института за заштиту биља и
животну средину др Андреи Косовац за учешће на пројекту по јавном позиву Фонда за науку
Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Taproot rot disease in Serbia: Etiology,
Epidemiology and Control“, чији је носилац Институт пестициде и заштиту животне средине у
Београду, а руководилац пакета у оквиру предложеног пројекта др Андреа Косовац.
Научно веће разматра молбу за пријаву научноистраживачког пројекта по јавном позиву Фонда
за науку Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Novel approach to study phenolicsinduced and cell-wall mediated tolerance in Solanaceae to bacterial wilt caused by Ralstonia
solanacearum“, чији је носилац Институт за заштиту биља и животну средину, а руководилац др
Татјана Поповић. Како дискусије није било Научно веће једногласно усваја следећу:
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачима Института за заштиту биља и животну средину др Татјани
Поповић и др Драгани Марисављевић за пријаву научноистраживачког пројекта по јавном
позиву Фонда за науку Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Novel approach to
study phenolics-induced and cell-wall mediated tolerance in Solanaceae to bacterial wilt caused by
Ralstonia solanacearum“, чији је носилац Институт за заштиту биља и животну средину, а
руководилац др Татјана Поповић.
Разматра се молба подносиоца др Сање Ђуровић за учешће на пројекту по јавном позиву
Фонда за науку Републике Србије за Програм Идеје под називом „Development of production
technology and biofortification for doublecropped edamame soybean in Serbia“, чији је носилац
Институт за кукуруз „Земун Поље“. С обзиром да дискусије није било Научно еће једногласно
усваја следећу:
ОДЛУКУ
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Даје се сагласност истраживачу Одсека за фитофармацију и заштиту животне средине
Института за заштиту биља и животну средину др Сањи Ђуровић за учешће на пројекту по
јавном позиву Фонда за науку Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Development
of production technology and biofortification for doublecropped edamame soybean in Serbia“, чији је
носилац Институт за кукуруз „Земун Поље“.
Научно веће разматра и молбу за учешће у пројекту по јавном позиву Фонда за науку за
Програм ИДЕЈЕ под називом „Towards greener and safer environment: Apple phloretin - a novel
prospective eco-friendly bioherbicide“, чији је носилац Институт за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“, а руководилац радног тима др Раде Станисављевић. Како дискусије није
било Научо веће једногласно усваја следећу:
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачима Одсека за болести биља Института за заштиту биља и
животну средину др Радету Станисављевићу, др Добривоју Поштићу и др Ратибору
Штрбановићу за учешће у пројекту по јавном позиву Фонда за науку за Програм ИДЕЈЕ под
називом „Towards greener and safer environment: Apple phloretin - a novel prospective eco-friendly
bioherbicide“, чији је носилац Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, а
руководилац радног тима др Раде Станисављевић.
Разматра се молба подносиоца др Светлане Живковић за укључење у пројекат по јавном
позиву Фонда за науку Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Preservation of soil
quality by applying a new microbial polyvalent nano-inoculant and bioactive plants in crop
production“. Др Татјана Цврковић наводи да је нослиац Институт за земљиште, Београд, а да је
руководилац пројектног задатка др Светлана Живковић. Како дискусије није било Научно веће
једногласно усваја следећу
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачима Одсека за болести биља Института за заштиту биља и
животну средину др Светлани Живковић и дипл. биол. Стефану Стошићу за укључење у
пројекат по јавном позиву Фонда за науку Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом
„Preservation of soil quality by applying a new microbial polyvalent nano-inoculant and bioactive
plants in crop production“, чији је носилац Институт за земљиште, Београд, а руководилац
пројектног задатка др Светлана Живковић.
Разматра се молба давање сагласности за учешће на пројекту по јавном позиву Фонда за науку
Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Natural and plant associated microbiome as a
source of biocontrol agents for plant pathogenic bacteria“, чији је носилац Пољопривредни
факултет Универзитета у Београду, а руководиоци радних пакета др Катарина Гашић
(руководилац WP1) и др Невена Златковић (руководилац WP2). С обзиром да дискусије
нема,Научно веће једногласно усваја следећу
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачима Одсека за болести биља Института за заштиту биља и
животну средину др Катарини Гашић и др Невени Златковић за учешће на пројекту по јавном
позиву Фонда за науку Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Natural and plant
associated microbiome as a source of biocontrol agents for plant pathogenic bacteria“, чији је
носилац Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, а руководиоци радних пакета др
Катарина Гашић (руководилац WP1) и др Невена Златковић (руководилац WP2).
Научно веће разматра још и молбу за давање сагласности за укључење у пројекат по јавном
позиву Фонда за науку Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ под називом „Integrated
management of invasive and herbicide-resistant weeds in Serbia (IMIHERWISE)“, чији је носилац
Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду, а руководилац једног од радних пакета др
Данијела Павловић. Како дискусије није било, Научно веће једногласно усваја следећу
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ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачима Одсека за хербологију Института за заштиту биља и
животну средину др Данијели Павловић, др Ани Анђелковић и маст. инж. Александри Савић
за укључење у пројекат по јавном позиву Фонда за науку Републике Србије за Програм ИДЕЈЕ
под називом „Integrated management of invasive and herbicide-resistant weeds in Serbia
(IMIHERWISE)“, чији је носилац Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду, а
руководилац једног од радних пакета др Данијела Павловић.
Тачка 6.
По овој тачки дневног реда др Татјана Цврковић наводи да су Научном већу упућене две молбе
њза давање сагласности за учешће на конкурсу за суфинансирање научне и технолошке
сарадње између Републике Србије и Републике Индије за период 2021-2023, подносилаца др
Жарка Ивановића и др Татјане Поповић. како дискусије није било Научно веће једногласно
усваја следећу
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачима Одсека за болести биља Института за заштиту биља и
животну средину др Жарку Ивановићу, дипл. биол. Јовани Благојевић и дипл. биол. Даници
Жежељ за учешће на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Индије за
период 2021-2023 године, са пројектом под називом „Генетички диверзитет патогена у развоју
отпорности усева купусњача“.
Научно веће по овој тачки дневног реда једногласно усваја и следећу
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачу Одсека за болести биља Института за заштиту биља и животну
средину др Татјани Поповић за учешће на билатералном пројекту по конкурсу Министарства
провете, науке и технолошког развоја за суфинансирање научно-истраживачких и развојних
пројеката између Републике Србије и Индије у програму под називом „Understanding the
molecular mechanim of elictor-induced defense response in tomato against combined biotic and
abiotic stress conditions“, чији је носилац Институт за заштиту биља и животну средину, а
руководилац тима из Србије је др Татјана Поповић.
Тачка 7.
Под овом тачком дневног реда Научно веће разматра за учешће на конкурсу за суфинансирање
научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике Немачке за
период 2021-2022 године подносиоца др Жарка Ивановића Како дискусије није било,
председавајућа ставља на гласање, а Научно веће једногласно усваја следећу:
ОДЛУКУ
Даје се сагласност истраживачима Одсека за болести биља Института за заштиту биља и
животну средину др Жарку Ивановићу, дипл. биол. Јовани Благојевић и дипл. биол. Даници
Жежељ за учешће на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Савезне Републике
Немачке за период 2021-2022 године, са пројектом под називом „Црна пегавост на кромпиру:
систем контроле болести“.
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Ta-uca 8.

ITo OBOjTIl'lKl1naesaor pena Haysao Bene pasuarpa )]'PAHe AHqeJIKoBl1nsa naaau,e carnacaocrn sa
YKJbY'lelbe aa MeqYHapo)]'HHnpojexar non Ha3HBOM"Development of master curricula in ecological
monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEls (ECOBIAS)", Q>HHaHcHpaHorY
OKBHPYERASMUS+ nporpajsa Eaponcxe ynuje. KaKO nacxycaje HHje 6HJIO, npencenasajyha
CTaBJba na rnacajse, a HaY'lHO Bene jenaornacno ycsaja cneaehy:
O)J)1YKY
.lJ:aje ce carnacnocr HCTpa)!(HBa'lYOncexa sa xepoonorajy I1HcTHryTa sa 3all1THTY6HJba H )!(HBOTHY
cpeznury np AHI1 Anhemcosah sa YKJbyqelbe aa MeqYHapo)]'Hlfnpojexar non Ha3l1BOM"Development
of master curricula in ecological monitoring and aquatic bioassessment for Western Balkans HEIs
(ECOBIAS)", Q>I1HaHCl1paHOr
Y OKBl1pyERASMUS+ rrporpaxa Esponcxe ynnje.

Taxxa

9.

ITo OBOj Ta'lKI1 naeaaor pena pasaarpa ce Hsseurraj )]'P Karapaue Taumh ca aay-rao-crpysaor
Y Nanophagetherapy
Center, Enviroinvest Corporation, y Ilexyjy, Maliapcxa, KOjl1
Haynno Bene jenaorrracao ycsaja.

ycaspnrasaaa

Tasnca 10.

ITo)], Ta'lKOM Pa3Ho napexrop I1HCTl1ryTa )]'P Manana MI1TpOBl1n 06aBelIITaBa na je CBHM
3anOCneHI1Ma y I1HCTHTYTYynyhea Mejn ca I1HQ>OPMaUl1jOM
na jyfianej nOBO)],OM75 rO)],I1Ha0)],
OCHHBalbaHacrirryra Hl1je 3a60paBJbeH, na je )]'06l1jeHa crnaCHOCT CAHY sa onpscaaatse csesaae
axanesoije, ana na I1CTHMopa na ce onnoacn 360r TpeHYTHeemmeunonounce caryaunje.
Taxohe 06aBelIITaBa 11na he ce nonena ronama.e aarpane sa Haj60Jber acrpaxoraana l1 )]'oKTOpaH)J,a
o)],nO)!(l1THsa aapezmy ro)]'HHY.

KaKOje )],HeBHHpen ncupnrsen, Ilpencenasajyha

saxn.ysyje ce)],HI1UYY 10,15.
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