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Ca 7. penosae cenaaue XV casaaa Haysnor seha I1HcTHT)'Tasa sanrrary 61Uba H )KHBOTH)'cpe.ZJ,HH)',
Beorpan.onpscane .ZJ,aHa11.06.2021. rO.ZJ,HHe,ca nO'leTKOMy 09:00 'laCOBa Y .ZJ,BOpHllIT)'I1HCTHT)'Tasa
sanrrary 6HJba H )KHBOTH)'cpe.ZJ,HH)',yn. Teonopa ,lJ;paj3epa 6p. 9.

Ce.ZJ,HHUHnpacycrsyje 13 O.ZJ,15 xnaaoaa HaY'lHOr seha, HTO:
1) .ZJ,PHso Tomescxn, HayqHH caBeTHHK,
2) .ZJ,PJerreaa JOBHll, aaymra caBeTHHK,
3) .ZJ,PTarjaaa UBPKOBHll,naysna caBeTHHK,npe.ZJ,ce.ZJ,HHKHaysnor seha,
4) np Tarjaaa Ilonosah, aaysaa caBeTHHK,
5) np Pane CTaHHCaBJbeBHli, nayxaa caBeTHHK,
6) np ,lJ;06PHBOjIlourrah, Bl1ll1HHayqHH capamrax,
7) np )l(apKo I1BaHoBl1li, Bl1ll1l1Hay'lHI1 capaznnnc,
8) np Onasep KPCTHli, aayxna capaznnrx,
9) llP PaTH60p Lllrpoaaosah, BHllIl1Hay'lHI1 capaaaax,
10) np Karapnaa Faumh, Bl1ll1l1HayqHI1 capanaax, 3aMeHI1Knpencenaaxa Haysnor seha,
11) np ,lJ;amljena Ilasnonah, Bl1ll1l1HayqHI1 capanaax,
12) np ,lJ;aHl1jenaPncrnh, Bl1ll1l1aaysna capaaamc 11
13) np Heseua 3naTKoBHll, HayqHI1 capaaaax.

Orrpasztano cy o.ZJ,cYTHe:.ZJ,PManana Marposah, HayqRH CaBeTHI1KH np Manana JaKOBJbeBHll,HayqHH
capananx.
CellH}{U11npacycrsyjy 11 llP JOBaHa Bnarojeanh, aayxna capazruax 11 Jeneaa Jepeaah, cexperap
Haysuor seha y cBOjCTBYsanacansapa.

CellHHUY orsapa H lhOM rrpencenasa .ZJ,PTarjana UBPKOBHll, npe.ZJ,ce.ZJ,HHKXV Ca3I1BaHayxuor seha.
KOHCTaT)'je na nocroja KBOPYMsa pall 11 onrryxasan,e, CTaBJba sa rnacarse 11 Haysao Belie
jenaornacao ycsaja cneneha:

,n;HEBHl1 PE,lJ;:

I. Ycaajaa,e 3anl1CHI1Kaca 6. penosae cenaaue 15. Ca3I1BaHayanor seha onpxcaue 26.04.2021;
2. Haseurraj 0 peaJII13aUl1jl1o.ZJ,JIyKa11aaxrsysaxa ca 6. penosne cenaaue Hayaaor seha;
3. Pasaarpaa,e aaseurraja Kovacaje sa rrpahea,e aaysue KOMneTeHTHOCTI1acrpaaorsasa

I1HCTl1TYTasa 3alllTI1TY611JbaH )KI1BOTH)'cpenaay;
4. Paspeuiea,e np Ml1JIaHe MI1TPOBl1lillY)KHOCTI1xnaaa 15. Ca3l1BaHaY'lHOr seha;
5. I1MeHoBalhe np JOBaHe Bnarojenah aa xnana 15. caaana Haysaor seha;
6. Pasuarpan.e 3aXTeBa np Csernaae )l(I1BKOBHlisa noxperaa,e nocrynsa pensfiopa y ssaa,e

Bl1ll1l1Hay'lHI1 capannax;
7. Pasvarpaae 3aXTeBa llP ,lJ;parocnaBa 'hoxnha sa noxperatse nocryrnca peasfiopa y ssaa,e

anura Hay'lHH capanmnc;
8. Pasvarpan,e npennora sa H3MeH)' 11norryuy axara 113El1C y CKJIallY ca ilpaBI1JIHI1KOM0

crnuaay I1CTpa)KHBa'lKHX11HayqHHX saan.a 11ilpaBI1JIHHKOM0 xareropasauaja a paaraparsy
aaysaax xacormca;

9. Pasvarpau,e Mon6e np ,lJ;aHl1jene Pncrah Hnp I1BaHa BY'lYPOBHlla aa nasarse carnacaocrn aa
yseuihe na KOHKYCY,,2021 Collaborative Research Programme";

10. Pasvarpan,e Mon6e llP Anexcaazrpe Caanh sa onofipeu,e ysemha na KOHKYPCYHaUHOHaJIHHX
craneaanja ,,3a )KeHe y HaYUHy Cp6HjH";

11. Pasaarpaa,e saxresa HCTpa)KI1Ba'la Jlafioparopnje sa cesre sa onotipea,e ysemha na
611JIaTepaJIHOMnpojexry H3Meljy Penytinnxe Cpfiaje H Perryfinnxe Cnoaasxe;

12. Pasaarpan,e 3aXTeBa np )l(apKa Hsaaoaaha aa onoopea,e yseuiha aa 611JIaTepaJIHOM
npojexry H3Meljy Perryfinmce Cpfinje H Perryfinaxe Cnoaasxe;

13. Pasvarpaa,e asseurraja ca aaysao CTpyqHHXcxynosa;
14. Pa3HO.
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Тачка 1. 

 

По првој тачки дневног реда разматра се записник са 6. редовне седнице 15. сазива Научног 

већа одржане 26.04.2021. 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 

6. редовној седници XV сазива Научног већа. Секретар Научног већа подноси извештај и 

наводи да је на 6. редовној седници усвојено укупно укупно 6 одлука, које су упућене на даљу 

реализацију, и то:Одлука о давању сагласности за покретање поступка за избор др Катарине 

Гашић у звање научни саветник пред Научним већем Института за пестициде и заштиту 

животне средине,Одлука о давању сагласности за покретање поступка за избор др Виолете Оро 

у звање научни саветник пред Научним већем Института за кукуруз Земун Поље,Одлука о 

покретању поступка избора др Милана Шевића у звање научни сарадник,Одлука о утврђивању 

предлога за избор др Александре Савић у звање научни сарадник и две одлуке о давању 

сагласности за учешће на научном скупу Седма међународна конференција одрживе 

послеубирајуће и прехрамбене технологије ИНОПТЕП 2021, у организацији Националног 

друштва за процесну технику и енергетику у пољопривреди (ПТЕП) Нови Сад и 

Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду, који се одржава у Вршцу др 

РадетаСтанисављевића и др Добривоја Поштића.С обзиром да нема дискусије по овој тачки 

дневног реда, Научно веће једногласно усваја поднети извештај. 

 

 

Тачка 3. 

 

По овој тачки дневног реда Научно веће разматра Извештај Комисије за праћење научне 

компетентности истраживача Института за заштиту биља и животну средину за период од 

01.12.2020. до 01.06.2021. године. Председник Научног већа др Татјана Цврковић наводи да је 

Комисија запраћење научне компетентности истраживача извршила евалуацију истраживача за 

период 2016 – 2020 година и да је на основу достављених листа публикација формирана ранг 

листа истраживача за наведени период која заједно са листама публикација истражиача ИЗБИС 

чини саставни део Извештаја Комисије за праћење научне компетентности истраживача.  

Како Научно веће није имало примедби на Извештај, председавајућа предлаже а Научно веће 

једногласно доноси следећу: 

 

ОДЛУКУ 

Усваја се Извештај о раду 3. сазива Комисије за праћење научне компетентности истраживача 

ИЗБИС за период од 01.12.2020. до 01.06.2021. године бр. 841 од 04.06.2021. године у целости, 

како је и поднет. 

 

 

Тачка 4. 
 

По овој тачки дневног реда др Татјана Цврковић наводи да је др Милана Митровић упутила 

Научном већу Института обавештење да подноси оставку на место члана Научног већа, јер 

саматра да из здравствених разлога, неће бити у могућности да професионално и благовремено 

испуњава обавезе које је као члан преузела, те моли Научно веће да је разреши дужности члана 

Научног већа. 

Др Иво Тошевски изражава жаљење што је дошло до погоршања здравственог стања др 

Милане Митровић и што је константна агресија која је тињала у Институту довела до тога. Као 
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пример истиче анонимну пријаву против директора о којој су сви запослени у Институту 

упознати и наводи да је пренеражен чињеницом да јој нико није пружио подршку и да су се 

сви на тај начин огрешили и поступили срамно. Подсећа да је просперитет који је Институт 

имао у последњих шест година захваљујући др Митровић. Наводи да на овај начин Научно 

веће остаје без изврсног истраживача. Др Јелена Јовић изражава жаљење због настале 

ситуације. Др Татјана Цврковић наводи да јој је изузетно жао што је стална тензија у институту 

довела до нарушавања здравља др Милане Митровић и да је велика штета што један тако 

квалитетан истраживач неће моћи даље да доприноси раду Научног већа.  

Након дискусије Научно веће констатује да др Милани Митровић престаје чланство у Научном 

већу и једногласно доноси следећу: 

ОДЛУКУ 

Др Милани Митровић, научном саветнику, престаје чланство у Научном већу Института за 

заштиту биља и животну средину, на лични захтев. 

 

 

Тачка 5. 

 

По овој тачки дневног реда др Татјана Цврковић наводи да је Статутом Института утврђено да 

мандат члану Научног већа може престати на лични захтев, услед престанка радног односа у 

Институту или због кршења Пословника о раду Научног већа, те да се попуњавање бројног 

стања Научног већа врши на основу ранг листе научне компетентности истраживача у 

последњих пет година. Пошто је др Милани Митровић члану Научног већа Института, на 

лични захтев престало чланство у XV сазиву Научног већа, а први следећи истраживач на Ранг 

листи је др Јована Благојевић, упућен јој је мејл са молбом да се изјасни да ли прихвата учешће 

у раду XV сазива Научног већа. Како је др Јована Благојевић прихватила учешће у раду XV 

сазива Научног већа, председник Научног већа др Татјана Цврковић ставља на гласање а 

Научно веће једногласно усваја следећу: 

ОДЛУКУ 

1. Именује се др Јована Благојевић, научни сарадник Одсека за болести биља Института за 

заштиту биља и животну средину, за члана XV сазива Научног већа Института. 

2. Мандат именоване из става 1. траје до истека мандата текућег сазива Научног већа Института. 

 

 

Тачка 6. 

 

Под овом тачком дневног реда Научно веће разматра Захтев за покретање поступка реизбора 

др Светлане Живковић у звање виши научни сарадник. Председавајућа др Татјана Цврковић у 

краћем излагању износи најважније детаље предметног захтева и констатује да је др Светлана 

Живковић исти доставила благовремено. Како дискусије није било др Татјана Цврковић 

предлаже и Научно веће једногласно доноси следећу: 

 

ОДЛУКУ 

I 
Покреће се поступак за реизбор др Светлане Живковић у звање виши научни сарадник. 

II 

За чланове Комисије за оцену испуњености услова за избор унаучно звање кандидата из става I 

именују се: 

1. др Мира Старовић, научни саветник, 

Институт за заштиту биља и животну средину, Београд, 

2. др Горан Алексић, научни саветник, 

Институт за заштиту биља и животну средину, Београд, 

3. др Душица Делић, научни саветник, 

Институт за земљиште, Београд. 
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Тачка 7. 

 

Под овом тачком дневног реда Научно веће разматра захтев за покретање поступка реизбора др 

Драгослава Ђокића у звање виши научни сарадник. Председавајућа др Татјана Цврковић 

наводи да је именовани захтев доставио Научном већу дана 04.06.2021. године и да је уз захтев 

доставио биографију, библиографију са доказима, као и Предлог за покретање поступка за 

реизбор декана Пољопривредног факултета у Крушевцу, на коме је именовани тренутно 

запослен и Допис са образложењем о разлозима кашњења за покретање поступка реизбора у 

звање, односно о разлозима кашњења за подношење захтева за покретање поступка реизбора. 

Председавајућа констатује да је предметни захтев достављен после истека законског рока, јер 

је др Драгослав Ђокић у звање виши научни сарадник изабран дана 27.10.2016. године, а у 

складу са чланом 92. Закона о науци и истраживањима и чланом 34. Правилника о стицању 

истраживачих и научних звања поступак реизбора именованог могао је да се покрене до 

27.04.2021. године, односно најкасније шест месеци пре истека периодa на који је кандидат 

изабран у звање виши научни сарадник. Узимајући у обзир образложење именованог у вези 

кашњења са подношењем захтева, председавајућа појашњава да је правник Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја на молбу секретара Научног већа упутила мејл у коме 

јасно наводи законске и подзаконске рокове за покретање поступка реизбора у звање, као и 

разлоге за мировање рокова за избор у звање у складу са чланом 101. Закона о науци и 

истраживањима. Др Татјана Цврковић наводи да нема места примени члана 101. Закона о 

науци и истраживањима, јер кандидат није Научном већу доставио ни један релевантни доказ у 

складу са наведеним чланом (доказ о отвореном боловању дужем од три месеца, избору на 

јавну функцију, упућивању захтева за мировање рокова за избор у звање када није могао да се 

бави научноистраживачким радом и сл.). Такође, председавајућа подсећа да је кандидат био 

дужан да, у складу са чланом 78. Закона о науци и истраживањима, достави образложено 

мишљење научног, односно наставно научног већа факулттета на коме је запослен, зашто се 

поступак покреће пред другим научним већем. Супротно наведеном др Драгослав Ђокић је 

доставио предлог декана у коме је изричито наведено да је рок за покретање поступка реизбора 

најкасније шест месеци пре истека звања, чиме се ограђује од чињенице да је рок истекао и 

терет одлучивања пребацују Научном већу Института. Такође, достављени предлог декана је 

заведен са датумом после истека рока од шест месеци (31.05.2021. године) 

Др Раде Станисављевић наводи да кандидат јесте закаснио са подношењем захтева, да Научно 

веће Института мора да ради у законским роковима али да сматра да може да се примени члан 

101. Закона о науци и истраживањима, јер се из медицинске документације коју је кандидат 

доставио види да у дужем временском периоду није могао да се бави научноистраживачким 

радом. Такође наводи да је консултовао два члана МНО за биотехнологију и пољопривреду, 

чија имена је одбио да наведе, и да су они потврдили могућност покретања поступка након 

истека рока. 

Др Јелена Јовић наводи два главна аспекта за одбијање предметног захтева. Први аспект је 

члан 101. Закона о науци и истраживањима, који је јасан по питању услова за мировање рокова 

и да кандидат у складу са наведеним чланом није поднео ни један доказ. Истиче да је слање 

медицинске документације једног од родитеља кандидата увредљиво за Научно веће јер 

призива емпатију као арументацију у одлучивању, а да је Научно веће научни орган института 

и да није у надлежности овог органа да разматра личну медицинску документацију. Сматра да 

је кандидат био дуужан да се са овом документацијом обрати институцији у којој је запослен 

одговарајућим захтевима за мировање рокова за избор у звање. Такође констатује да се 

институција у којој је запослен својим дописом експлицитно оградила, јер је навела да је рок за 

покретање поступка реизбора рок од шест месеци пре истека звања, а да је тај рок протекао пре 

састављања наведеног дописа. Као други аспект др Јовић наводи да је члан 78. Закона о науци 

и истраживањима прецизан и јасан када је у питању сагласност за покретање поступка пред 

другим научним већем, што је кандидату познато јер је приликом покретања поступка избора у 

звање виши научни сарадник Научном већу Института доставио уредну документацију која је 

садржала сагласност научног већа установе у којој је тада био запослен. У закључку констатује 

да је важно да сваки члан Научног већа Института ради на подизању репутације Научног већа 
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Института и поштовању институце у којој ради, што подразумева поштовање правних оквира у 

којима делује.  

Др Раде Станисављевић појашњава да је Пољопривредни факултет недавно акредитован и да 

постоји пракса да декан упути исти овакав допис – предлог приликом избора у звање 

запослених. 

На питање др Татјане Поповић појашњава се да је у складу са Уредом Владе Републике Србије 

постојала могућност да мирују рокови за избор у звање али само за оне истраживаче чији су 

рокови истицали у време ванредног стања. 

Др Јована Благојевић истиче да је важно да сваки члан Научног већа Института ради на 

подизању репутације Научног већа Института. Др Оливер Крстић такође сматра да је 

предметни захтев увредљив за Научно веће Института, јер се стиче утисак да је документација 

састављена и поднета на начин да само надостаје да наше Научно веће покрене поступак, док 

је све остало већ предвиђено и договорено. Сматра да се мора поштовати наша институција, а 

тиме и закони и правилници по којима поступа. У ситуацији када Научно веће Института чини 

све да се рокови за покретање поступака за избор у звање истраживача Института поштују, ми 

овом прилоком треба да направимо преседан за овакав захтев и за истраживача ван Института. 

Др Иво Тошевски подсећа да је Научно веће Института већ имало консеквенце због 

непоштовања рокова за избор у звање у оквирима закона и правилника. Истиче да др 

Драгослав Ђокић већ има звање доцента, а самим тим могућност да даље напредује у установи 

у којој је запослен. Сматра да је достављена документација понижавајућа и наглашава да се 

евентуалним покретањем поступка реизбора у звање јасно крши закон. 

Након дискусије председавајућа др Татјана Цврковић ставља на гласање захтев за покретање 

поступка реизбора у звање др Драгослава Ђокића у звање виши научни сарадник и Научно 

веће већином гласова (3 за, 10 против и 1 уздржан) доноси следећу: 

ОДЛУКУ 
Одбацује се захтев за покретање поступака за реизбор др Драгослава Ђокића у звање виши 

научни сарадник као неблаговремен. 

 

 

Тачка 8. 

 

Под овом тачком дневног реда др Татјана Цврковић наводи да су, због усвајања нових 

Правилника о стицању истраживачких и стручних звања и Правилника о категоризацији и 

рангирању научних часописа, члановима Научног већа достављени предлози за измене и 

допуне Правилника о раду Научног већа, Правилника о спровођењу поступка за стицање 

научних и истраживачких звања истраживача у Институту за заштиту биља и животну 

средину, Правилника о утврђивању предлога за стицање стручних звања и образаца за 

подношење захтева Научном већу за избор у истраживачка и научна звања. Наводи да се 

наважнија предложена измена односи на период подношења захтева за избор у звање а и то 

седам до девет месеци пре истека звања, како би Научно веће имало времена да размотри 

документацију и благоверемено покрене поступак избора у звање, у складу са Правилником о 

стицању истраживачких и стручних звања који је утврдио да је рок за покретање поступка 

шест до осам месеци. Још истиче и да се мења начин гласања за утврђивање предлога за избор 

у звање, јер се гласа „за“ и „против“, као и да је члан Научног већа који у овом случају гласа 

против дужан да достави писано образложење о разлозима због којих гласа против. Др Јелена 

Јовић наводи и да члан Научног већа код гласања за утврђивање предлога за избор у звање не 

може бити уздржан, као и да је предложено да сви обрасци за подношење захтева Научном 

већу чине саставни део Правилника. Др Татјана Цврковић наглашава да је рок за достављање 

материјала за седницу Научног већа 10 дана пре одржавања седнице до краја радног времена. 

Др Татјана Цврковић предлаже и Научно веће једногласно усваја све предложене измене и 

допуне Правилника о раду Научног већа, Правилника о спровођењу поступка за стицање 

научних и истраживачких звања истраживача у Институту за заштиту биља и животну 

средину, Правилника о утврђивању предлога за стицање стручних звања и образаца за 

подношење захтева Научном већу за избор у истраживачка и научна звања. 
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Тачка 9. 
 

Научно веће разматра Молбу бр. 800 од 31.05.2021. године за давање сагласности за учешће на 

међународном конкурсу ,,2021 Collaborative Research Programme (CRP) - Research Grants 

Program" - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (lCGEB) подносиоца др 

Данијеле Ристић. Како дискусије није било Татјана Цврковић предлаже и Научно веће 

једногласно усваја следећу: 

ОДЛУКУ 

 

Даје се сагласност истраживачима Одсека за болести биља Института за заштиту биља и 

животну средину др Данијели Ристић и др Ивану Вучуровићу за учешће на међународном 

конкурсу ,,2021 Collaborative Research Programme (CRP) - Research Grants Program" - 

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (lCGEB) ca пројектом под називом 

"Impact of in-host m6A methylation pattern on virulence of encapsulated positively oriented single-

stranded eukaryotic RNA viruses - case study of Pepper Mild Mottle Virus and West Nile Virus". 

 

 

Тачка 10. 

 

Под овом тачком дневног реда Научно веће разматра Молбубр. 840 од 04.06.2021. године за 

одобрење учешћа на конкурсу Националних стипендија „За жене у науци у Србији“ 

подносиоца др Александре Савић. Како дискусије није било Татјана Цврковић предлаже и 

Научно веће једногласно усваја следећу: 

ОДЛУКУ 

Даје се сагласност др Александри Савић истраживачу Одсека за хербологију Института за 

заштиту биља и животну средину за учешће на конкурсу националних стипендија ,,За жене у 

науци у Србији" са предлогом пројекта под називом „Утицај Ambrosia artemisiifolia L. и 

Ambrosia trifida L. на резерве семена и појаву осталих корова у екосистему (ризици, процене 

штета и управљање инвазивним и алергеним врстама)”. 

 

 

Тачка 11. 

 

Под овом тачком дневног реда Научно веће разматра Молбу бр. 845 од 04.06.2021. године за 

одобрење учешћа на билатералном пројекту између Србије и Словачке подносилаца 

истраживача Лабораторије за семе. Како дискусије није било Татјана Цврковић предлаже и 

Научно 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 на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 

суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Словачке Републике 

за период 2022. – 2023. године, са пројектом под називом: „Повећање разноликости 

пољопривредне производње кроз технологије органском систему гајења коришћењем 

аутохтоних сорти и локалних екотипова“, чији је носилац Институт за кукуруз Земун Поље. 

 

 

Тачка 12. 

 

Под овом тачком дневног реда Научно веће разматра Молбубр. 857 од 08.06.2021. године за 

давање сагласности за учешће на конкурсу за суфинансирање научно-технолошке сарадње 

између Републике Србије и Словачке Републике за период 2022-2023. године подносиоца др 



)l(apKa Hsanoaaha. KaKO .!lJICKYCl1jeHl1je 61iJ10 Tarjaaa UBPKOBiill npennazce 11 Ha)"lHO Bene
jennornacao ycsaja cnenehy:

O,lJ)IYKY
,[(aje ce carrracnocr I1CTpmKI1BaqI1MaOncexa sa 60JIeCTI1611Jba I1HCTl1ryTa sa saurnrry 611.Jba11
)KJlBOTHYcpenaay np )l(apKy Hsaaoanhy, np JOBaHJIBnarojesah, MaCT.6110JI.,[(aHIUI,I1)l(e)Ke.Jb11
MaCT. 6110JI. Tl1jaHI1 ')l(JIBKOBHhaa ysetnhe aa KOHKYpCYMlIHJlCTapCTBa npocsere, HaYKe JI
TeXHOJIOlllKOrpassoja sa cyrpaaaacapaa,e Ha)"lHO-TeXHOJIOlIIKecapaznse 113MeljyPeny6JIHKe Cp611je
11CJIOBaqKePeny6JIJlKe aa rrepaon 2022. - 2023. ronmre, ca npojeicrox non Ha3I1BOM:"feHeTJ1qKa
crpyxrypa nonynauaja r.JbI1Ba113pona Alternaria, npoyspoxoaaxa 60JIeCTI1upne neraBOCTJI sa
xyrrycn.axaaa'', ql1jl1je PYKoBOlll1JIall,llP )l(apKo I1BaHoBHh.

Ta-uca 13.

I10Ll OBOMTaqKOMzmeaaor pella Haysno Bene pasvarpa nozmere 113BeTajeca aaysao-ctpyaaax
cxynosa 11TO:Hasenrraj ca aayxao ctpy-raor ycaapaurasaa.a <l>I1HCKaKOjJlje onpzcaa online LIPAHe
Aahenxosnh, nsa asaeurraia ca Ha)"lHOcrpysnor cxyna oztpzcanor na 3JIaTI160py llP Mape CTPOBiill
11LIP,[(aHl1jeJIePI1CTl1n,xao 11nsa maeurreja ca cxyna I1HOI1TEI1 2021 onpscaaor y Bpnnry np
Panera Craaucaarseaaha 11llP ,[(06pl1Boja I10111mna.

Tasnca 14.

I10ll TaqKOMPa3HO npencenasajyha LIPTarjaaa UBpKOBl1n06aBeIIITaBa na je pacrracaa JaBHI1n03J1B
sa npennaran.e xaananara sa qJIaHOBeMaTJlqHI1XHa)"lHI1Xonfopa (sa MaHllaTHI1nepaon OLI I.
janyapa 2022. no 31. llell,eM6pa 2026. ronaae) 11acra 06jaB.JbeHsa cajry MJlHJlCTapCTBanpocsere,
HaYKe11TeXHOJIOlllKOrpassoja. ,[(p JeJIeHa Jonah nojaunsaaa na ce Mory xaunanoaara caxro HayqHI1
CaBeTHl1l1,l1,zta je POKsa LlOCTaB.JbaIbenpennora 11.08.2021. roaaae, na ce MO)Kenpe.1l.lIO)KI1TJIcavo
no jenaa xaananar sa CBaKI1MHO, na KaHLlJlLlaTeMO)Kena npenrroxor cauo Ha)"lHO Bene, xao 11na
6110rpa<pl1ja6Ylle HajBI1111eaa jennoj CTpaHI1.,[(p Tarjana UBpKOBJlnHaBOLlI1na 3aI1HTepeCOBaHI1,y
CKJIallYca JaBHI1Mn03I1BOM,nocrase noxyuearauajy lllTOje npe Moryne, KaKO611Ha)"lHO Bene
HMaJIOLlOBO.JbHOspeaeaa na I1Crypa3MOTpl1.
Ilarse, LIP Tarjaaa UBPKOBl1nofiaseurraaa na je cy npaxrseae onrryxe sa Jl360p LIP PaTI160pa
Illrpfiasosaha y asan,e BI111111HayqHI1CapaLlHI1K11ztp JOBaHeBnarojeanh y asarse Ha)"lHJICapaLlHI1K.

KaKOje llHeBHI1pen acupnrsea, cenaaua je aaxrsyseaa y 10:28 QaCOBa.

3an;rHJ1qap

JeJI~a~
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