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Drago nam je da ovaj Godišnjak Vojvođanske akademije nauka i umetnosti 
izlazi u novim, davno očekivanim okvirima. Naime, decembra 2009. godine u 
Skupštini Srbije usvojen je Statut AP Vojvodine, u kojem je Pokrajina preuzela 
niz novih značajnih nadležnosti, među kojima je u članu 17. regulisan položaj 
Vojvođanske akademije nauka i umetnosti kao naučne i umetničke ustanove 
od posebnog značaja za AP Vojvodinu. Iz tog razloga je u jednom delu Godiš-
njaka objavljen ovaj osnovni akt AP Vojvodine. Posebno želim istaći značaj 
onog dela Godišnjaka koji sadrži petogodišnji izveštaj o uspešnom radu Voj-
vođanske akademije nauka i umetnosti. Godišnjak je obogaćen i sa dva pristu-
pna predavanja dopisnih članova Vojvođanske akademije nauka i umetnosti 
prof. dr Ferenc F. Gaála i prof. dr Nade Perišić-Janjić. Ostali delovi Godišnja-
ka predstavljaju već uobičajena poglavlja: Izveštaji o radu Skupštine i Pred-
sedništva u 2009. godini, Međunarodna saradnja, Naučni skupovi, predavanja 
i koncerti, Izdavačka delatnost, te individualne naučne, stručne i javne aktiv-
nosti članova VANU. 

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti će nastaviti da radi u korist 
nauke, umetnosti i građana Vojvodine, Srbije i šire.

Predsednik VANU
Akademik Endre Pap

UvoDnA Reč
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Vojvođanska akademija nauka i umetnosti ima tri redovna člana, 14 dopi-
snih članova i jednog počasnog člana.

PReDSeDništvo
Predsednik

akademik Endre Pap

Generalni sekretar
dopisni član Branimir Gudurić

Članovi Predsedništva
akademik Rudolf Kastori
akademik Julijan Tamaš
dopisni član Miloš Tešić

Sekretar Odeljenja prirodnih i tehničkih nauka
dopisni član Milorad Miloradov

Sekretar Odeljenja društvenih nauka i umetnosti
dopisni član József Szalma

SkUPštinA
dopisni član Srbislav Denčić

dopisni član Ferenc Gaál
dopisni član Lajos Göncz

dopisni član Branimir Gudurić
dopisni član Sava Halugin
dopisni član Boško Ivkov

dopisni član Bogomil Karlavaris
akademik Rudolf Kastori

dopisna članica Slobodanka Latinović

SAStAv voJvoĐAnSke AkADeMiJe  
nAUkA i UMetnoSti



VANU – Godišnjak 2009.

8

dopisni član Vukadin Leovac
dopisni član Milorad Miloradov

akademik Endre Pap
dopisna članica Nada Perišić-Janjić

dopisni član József Szalma
akademik Julijan Tamaš
dopisni član Miloš Tešić

dopisni član Bratislav Tošić

člAnovi AkADeMiJe
Redovni članovi

akademik Rudolf Kastori
akademik Endre Pap

akademik Julijan Tamaš

Dopisni članovi
prof. dr Srbislav Denčić

prof. dr Ferenc Gaál
prof. dr Lajos Göncz

prof. dr Branimir Gudurić
mr Sava Halugin

Boško Ivkov
prof. dr Bogomil Karlavaris

prof. dr Slobodanka Latinović
prof. dr Vukadin Leovac

prof. dr Milorad Miloradov
prof. dr Nada Perišić-Janjić

prof. dr József Szalma
prof. dr Miloš Tešić

prof. dr Bratislav Tošić

Počasni član
prof. Robert Hammerstiel
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Tokom 2009. godine Skupština VANU sazvana je tri puta. Sednice je vodio 
akademik Endre Pap, predsednik VANU. 

SeDniCe SkUPštine vAnU

U 2009. godini održane su 29, 30. i 31. sednica Skupštine i to u sledećim ter-
minima: 25. februar, 25. mart i 22. decembar. Članovi VANU su redovno dolazi-
li na sednice i aktivno i konstruktivno učestvovali u radu Skupštine. 

Dnevni red za sednice Skupštine predlagan je na sednicama Predsedniš-
tva, Odeljenja za prirodne i tehničke nauke i Odeljenja za društvene nauke i 
umetnost, a članovi VANU su o terminima održavanja sednica obaveštavani u 
roku koji predviđa Statut VANU elektronskim putem, odnosno putem e-maila.

Na 29. sednici usvojeni su Izveštaji o radu Predsedništva i Skupštine VANU 
u 2008, Završni račun za 2008, Finansijski plan za 2009. i Pravilnik o izdavač-
koj delatnosti VANU. 

Sledeća, 30. sednica, bila je posvećena usvajanju Plana javnih nabavki 
malih vrednosti u skraćenom postupku u 2009. za izdavačku delatnost, razma-
tranju i davanju mišljenja na Izveštaje i Finansijske izveštaje koje (su)finansi-
ra Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, razmatranju i davanju 
mišljenja na Prijave i Finansijske planove za nastavak sufinansiranja proje-
kata od interesa na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki 
razvoj AP Vojvodine, kao i Plan rada za 2009.

Na 31. sednici raspravljalo se o položaju VANU u novom Statutu AP Vojvo-
dine i Zakonu o nadležnostima AP Vojvodine. U skladu sa Statutom AP Vojvo-
dine, zaključeno je da VANU treba i u prostornom/smeštajnom i finansijskom 
smislu da bude na kvalitetniji način organizovana i obezbeđena.

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti 
Dunavska 37  

Datum: 05. februar 2010. godine 

izveštAJ o RADU  
SkUPštine vAnU U 2009. 
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Posebna tačka dnevnog reda bila je posvećena organizaciji svečane sedni-
ce povodom pet godina postojanja VANU. Dogovoreno je da se sednica održi 
u Velikoj Sali Skupštine AP Vojvodine 22. januara 2010. godine sa početkom u 
12:00. Pokrovitelj sednice je predsednik Skupštine AP Vojvodine, g-din Šan-
dor Egereši. Za sednicu je predviđen veliki broj gostiju predstavnika vojvo-
đanske uprave, Univerziteta u Novom Sadu, predstavnika diplomatskog kora, 
akademija nauka iz zemalja u okruženju, predstavnika gradske uprave i insti-
tucija kulture iz Pokrajine i Novog Sada. Odlučeno je da se za tu priliku pri-
premi i posebna publikacija koja će prezentovati rad na projektu Enciklope-
dija Vojvodine. 

RADni SAStAnCi člAnovA vAnU

Radni sastanci članova VANU održavani su prema potrebi.

zAklJUčAk

Finansijsko poslovanje VANU u 2009. bilo je pozitivno. Najveći deo sredsta-
va dolazio je iz Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (sred-
stva za realizaciju naučnoistraživačkih projekata) i Pokrajinskog sekretarija-
ta za obrazovanje i kulturu IV AP Vojvodine (sredstva za izdavačku delatnost 
i Enciklopediju Vojvodine). 

Međunarodna saradnja, i pojedinačna i bilateralna, kontinuirano je razvi-
jana. Tokom jeseni 2009. potpisan je ugovor o saradnji VANU i Naučnog insti-
tuta „Mihajlo Molnar“ iz Užgoroda u Ukrajini.

Položaj VANU u novom Statutu AP Vojvodine, između ostalog, treba da 
obezbedi sredstva za dugoročne naučnoistraživačke projekte, kao što je Enci-
klopedija Vojvodine, za intenzivnu međuakademijsku i međunarodnu naučnu 
saradnju i stabilno i redovno finansiranje rada i delatnosti VANU.

Predsednik VANU
akademik Endre Pap
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Tokom 2009. održano je 12 sastanaka Predsedništva na kojima je razma-
trano ukupno 135 tačaka dnevnog reda iz nadležnosti Predsedništva, odnosno 
vođenja rada VANU i njenih članova.

AktivnoSti, oDlUke, DokUMentA

Na početku 2009. Predsedništvo je razmatralo i Skupštini VANU predložilo 
Izveštaj o radu Predsedništva VANU u 2008, Izveštaj o radu Skupštine VANU u 
2008, Izveštaj o finansijskom poslovanju VANU u 2008, potom Finansijski plan 
za 2009. i Plan aktivnosti VANU u 2009. (pristupna predavanja i besede, pre-
davanja i koncerti u VANU). 

Organizovane su sednice Predsedništva, Skupštine, te Odeljenja VANU. 
Pripremana je dokumentacija, formulisane su odluke, zaključci, programi u 
vezi sa tekućim aktivnostima VANU.

Predlagan je dnevni red, pripremani materijali i vođeni zapisnici.
Predsedništvo je razmatralo i:
• Finansijski izveštaj za 2008.
• Finansijski plan VANU za 2009.
• Plan izdavačke delatnosti VANU u 2009.
• Pravilnik o izdavačkoj delatnosti VANU
• Izveštaj Komisije za popis osnovnih sredstava
• Nominaciju dr M. Portmanna od strane Austrijske akademije nauka za 

studijski boravak u Novom Sadu na osnovu Ugovora o saradnji između 
VANU i AAN.

• Razmatranje i davanje mišljenja na Izveštaje o radu i Finansijske izvešta-
je za projekte koje finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološ-
ki razvoj.

Predsedništvo VANU 
Novi Sad, 15. februar 2010.

izveštAJ o RADU  
PReDSeDništvA vAnU U 2009.
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• Razmatranje i davanje mišljenja na Prijave i Finansijske planove projeka-
ta za nastavak sufinansiranja projekta od interesa za nauku i tehnološki 
razvoj AP Vojvodine.

• Organizaciju izložbe povodom 150 godina od rođenja slikara Paje Jova-
novića.

• Izveštaj sa Konferencije SISY 2009.
• Tekuće poslove (razmatranje i usvajanje zahteva i izveštaja sa službenih 

putovanja članova i saradnika VANU u inostranstvo, učešće predsednika 
i generalnog sekretara VANU na jubilejima, otvaranjima naučnih i dru-
gih skupova i sl.).

Posebno značajne bile su aktivnosti Predsedništva u vezi sa:
• Pravnim statusom VANU u Statutu AP Vojvodine, regulisanim posebnim 

članom 17, kao ustanove od posebnog interesa za AP Vojvodinu;
• Finansiranjem VANU u okviru Zakona o nadležnostima AP Vojvodine;
• Smeštajem i tekućim finansiranjem VANU;
• Javnim pozivom za prijem novih dopisnih, redovnih, inostranih i poča-

snih članova VANU;
• Organizacijom svečane sednice povodom 5 godina od osnivanja VANU;
• Koordinacijom rada Redakcije na izradi abecedara (slova A i B) Enciklo-

pedije Vojvodine i izdavanju Prezentacije Enciklopedije Vojvodine;
• Formiranjem Odbora Fonda za publikovanje doktorskih disertacija B. 

Hrabak;
• Ugovorom o saradnji između VANU i Naučnog instituta „Mihajlo Mol-

nar“ iz Užgoroda/Ukrajina;
• IPA programom prekogranične saradnje.

Objavljen je javni poziv za objavljivanje doktorskih disertacija sredstvima 
Fondacije Bogomil Hrabak. Ove godine sredstvima Fondacije štampana je 
doktorska disertacija doc. dr Zoltana Đerea Mađarski i srpski nacionalni preporod.

MeĐUnARoDnA SARADnJA

Angažovanjem akademika Julijana Tamaša potpisan je ugovor o saradnji 
između VANU i Naučnog instituta „Mihajlo Molnar“ iz Užgoroda u Ukraji-
ni. Ugovorom je definisan trogodišnji projekat Civilizacijski kapaciteti Voj-
vodine, Zakarpatja/Prikarpatja i Galičine i građanskim i nacionalnim držva-
ma Srbije i Ukrajine.

Na Prvoj regionalnoj konferenciji zemalja jugoistočne Evrope „Bezbedna 
zajednica“ koja je održana u Novom Sadu 22–25. juna 2009, uz veliki broj uče-
snika iz celog sveta, predstavnici VANU su imali značajne uloge. Akademik 
Endre Pap je pozdravio skup, a akademik Julijan Tamaš je bio član Naučnog 
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odbora Konferencije. Naučne radove na Konferenciji prezentovali su: prof. dr 
Slobodanka Latinović, prof. dr Lajoš Genc i akademik Julijan Tamaš.

U Subotici je održana 7. Konferencija o inteligentnim sistemima (SISY 
2009) uz učešće naučnika iz zemlje i inostranstva. Akademik Endre Pap je bio 
predsedavajući Konferencije.

Članovi VANU su ostvarivali i bilateralnu saradnju.

FinAnSiJe

Projekti na kojima rade članovi VANU su projekti međunarodne i regio-
nalne saradnje od interesa za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine koje 
finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Zato su sa 
posebnom pažnjom razmatrani Izveštaji o rezultatima rada na projektima i 
Finansijski izveštaji tih projekata, te davana mišljenja na prijave i finansijske 
planove projekata za nastavak sufinansiranja istih. 

Pokrajinski sekretarijat za kulturu odobrio je sredstva za nastavak rada 
VANU na projektu Enciklopedija Vojvodine.

PoSebne AktivnoSti člAnovA vAnU

Članovi VANU objavili su i prezentovali radove na većem broju nauč-
nih skupova i konferencija u zemlji i inostranstvu, organizovali su, takođe, i 
samostalne i kolektivne izložbe i održavali književne susrete.

nAUčni SkUPovi, PReDAvAnJA i konCeRti

Predsedništvo je koordiniralo aktivnosti u vezi sa pripremama i organiza-
cijom tri naučna skupa i konferencije gde je VANU bila suorganizator. Održa-
no je šest predavanja i četiri koncerta.

izDAvAčkA DelAtnoSt

Predsedništvo je imalo uvid u rad Izdavačkog i Uređivačkog odbora VANU, 
pa je davalo sugestije za njihov budući rad. VANU je u 2009. godini raspolaga-
la sa otprilike polovinom budžeta za izdavačku delatnost u odnosu na pret-
hodne godine. Tokom 2009. objavljena su sledeća izdanja: Godišnjak VANU 
2008, jedna doktorska disertacija Fonda Bogumila Hrabaka, jedan kompendi-
jum (na mađarskom jeziku), jedan izvod iz studije, jedna monografija i publi-
kacija kojom je predstavljena izdavačka delatnost VANU 2004–2008. na srp-
skom i engleskom jeziku i jedno obnovljeno i prošireno izdanje, u saradnji sa 
Arhivom Grada Novog Sada i Vojvođanskim klubom.
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Usvajanje Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine u decembru 2009. godine omogu-
ćiće razvoj i dalje integracije AP Vojvodine i Vojvođanske akademije nauka i umetnosti. 
Prema Statutu, Pokrajina je preuzela niz novih nadležnosti i regulisan je položaj VANU.

•
На основу Устава Републике Србије
и права грађанки и грађана Војводине на остваривање, неговање изаш-

титу аутономије у оквиру Републике Србије, на очување високог степена 
демократије и основних људских права, постизање одрживог економског 
и социјалног напретка

и жеље да живе заједно у слободи, правди и миру, истрајавајући на 
заједничким интересима и поштујући различитост култура националних 
заједница које живе на простору Војводине,

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине доноси

СТАТУТ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

i. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Аутономна Покрајина Војводина 
Члан 1.

Војводина је аутономна покрајина грађанки и грађана (у даљем тексту: 
грађани) који у њој живе, у саставу Републике Србије.

Војводина је регија у којој се традиционално негују вишекултуралност, 
вишеконфесионалност и други европски принципи и вредности.

АП Војводина је неодвојиви део Републике Србије.

StAtUt  
AUtonoMne PokRAJine voJvoDine
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Статус АП Војводине 
Члан 2.

АП Војводина има статус правног лица.
Скупштина АП Војводине покрајинском скупштинском одлуком 

одређује орган АП Војводине који заступа АП Војводину као правно лице 
и при томе врши права и обавезе које АП Војводина има као оснивач јавних 
предузећа и установа и других организација у складу са законом.

Територија АП Војводине 
Члан 3.

Територију АП Војводине чине територије јединица локалних самоу-
права у њеним географским областима (Бачка, Банат и Срем), утврђене 
законом.

Територија АП Војводине не може се мењати без сагласности њених 
грађана, изражене на референдуму.

Референдум је пуноважан ако је на њему гласала већина грађана који 
имају изборно право и пребивалиште на територији АП Војводине.

Одлука на референдуму из става 3. овог члана је донета ако је за њу гла-
сала већина утврђена законом.

Носиоци права на покрајинску аутономију 
Члан 4.

Носиоци права на покрајинску аутономију јесу грађани АП Војводине.
Право из става 1. овог члана подлеже само надзору уставности и зако-

нитости.
Покрајински органи, политичке организације, група или поједи-

нац немогу присвојити правограђана на покрајинску аутономију, нити 
успоставити власт у органима АП Војводине мимо слободно изражене 
воље грађана АП Војводине.

Остваривање права на покрајинску аутономију 
Члан 5.

Грађани АП Војводине самостално остварују своја права и изврша-
вају своје дужности утврђене Уставом Републике Србије (у даљем тексту: 
Устав), законом, Статутом Аутономне Покрајине Војводине (у даљем текс-
ту: Статут) и општим актима органа АП Војводине.

Грађани АП Војводине своје право на покрајинску аутономију оства-
рују непосредно, народном иницијативом или референдумом и путем 
својих слободно изабраних представника.
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Национална равноправност 
Члан 6.

У АП Војводини, Срби, Мађари, Словаци, Хрвати, Црногорци, Румуни, 
Роми, Буњевци, Русини и Македонци, као и друге, бројчано мање наци-
оналне заједнице које у њој живе, равноправни су у остваривању својих 
права.

Мултикултурализам и интеркултурализам 
Члан 7.

Вишејезичност, мултикултурализам и мултиконфесионализам пред-
стављају општу вредност од посебног значаја за АП Војводину.

Дужност је свих покрајинских органа и организација да, у оквиру својих 
права и дужности, подстичу и помажу очување и развијање вишејезич-
ности и културне 6аштине националних заједница које традиционално 
живе у АП Војводини, као и да посебним мерама и активностима помажу 
међусобно уважавање и упознавање различитих језика, култура и вероис-
повести у АП Војводини.

Равноправна заступљеност жена и мушкараца 
Члан 8.

АП Војводина утврђује политику једнаких могућности и доноси посеб-
не мере за подстицање равноправности полова.

АП Војводина утврдиће услове и начин обезбеђивања равноправне 
заступљености жена и мушкараца у органима АП Војводине.

Симболи АП Војводине 
Члан 9.

АП Војводина има симболе.
Симболи аутономне покрајине су застава и грб.
Скупштина АП Војводине уређује изглед и употребу симбола покрајин-

ском скупштинском одлуком, у складу са Уставом и Статутом.

Главни град АП Војводине 
Члан 10.

Град Нови Сад је главни, административни центар АП Војводине.
Седиште органа АП Војводине је у Новом Саду.
Покрајинском скупштинском одлуком може се предвидети да седиште 

одређених покрајинских органа буде у неком другом месту у АП Војводи-
ни.

Положај Града Новог Сада, као главног, административног центра АП 
Војводине уређује се покрајинском скупштинском одлуком, у складу са 
законом.
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Имовина АП Војводине 
Члан 11.

Имовина АП Војводине, начин њеног коришћења и располагања 
уређује се законом.

У својини АП Војводине, као облика јавне својине, јесу ствари које на 
основу закона користе органи АП Војводине, установе и јавна предузећа 
чији је она оснивач и друге покретне и непокретне ствари, у складу са 
законом којим се уређује јавна својина.

Скупштина АП Војводине покрајинском скупштинском одлуком 
одређује органе надлежне за управљање и располагање имовином АП 
Војводине на начин утврђен законом.

Послове правне заштите имовинских права и интереса АП Војводине 
обавља Покрајинско јавно правобранилаштво.

Пољопривредно земљиште 
Члан 12.

Обрадиво пољопривредно земљиште, природне реткости, научно, 
културно и историјско наслеђе уживају посебну заштиту под условима 
одређеним законом и актима АП Војводине.

Пољопривредно, шумско и водно земљиште служе општем до6ру.
Пољопривредно земљиште не може мењати своју намену, осим у изу-

зетним, законом и покрајинском скупштинском одлуком утврђеним слу-
чајевима, када је то неопходно ради задовољавања неопходних потреба 
друштва, које це на други начин нису могле задовољити.

Заштита животне средине 
Члан 13.

АП Војводина, у складу са законом, обезбеђује услове за зашти-
ту и унапређивање животне средине и предузима мере за спречавање и 
отклањање штетних последица које угрожавају животну средину и дово-
де у опасност живот и здравље људи.

Сарадња с јединицама локалне самоуправе 
Члан 14.

АП Војводина, у вршењу послова из своје надлежности, остварује 
сарадњу и координацију с јединицама локалне самоуоправе на својој тери-
торији.



VANU – Godišnjak 2009.

18

Развој АП Војводине 
Члан 15.

АП Војводина је одговорна за сопствени одрживи економски, научни, 
образовни, културни и туристички развој, као целине, те уравнотежени 
развој својих географских области.

Међурегионална сарадња 
Члан 16.

АП Војводина сарађује с територијалним заједницама и другим обли-
цима аутономије других држава у оквиру спољне политике Републике 
Србије и уз обавезу поштовања њеног територијалног јединства и правног 
поретка. 

АП Војводина закључује међурегионалне споразуме у областима из 
своје надлежности.

АП Војводина може бити члан европских и светских удружења региона.
АП Војводина може основати представништва у регионима Евро-

пе и у Бриселу, уз сагласност Владе Републике Србије, ради промоције, 
унапређивања својих привредних, научних, образовних и туристичких 
капацитета, у складу са Уставом и законом.

Војвођанска академија наука и уметности 
Члан 17.

Војвођанска академија наука и уметности је научна и уметничка уста-
нова од посебног значаја у АП Војводини.

Војвођанску академију наука и уметности оснива Скупштина АП Војво-
дине покрајинском скупштинском одлуком, којом утврђује њену улогу, 
уређује њену делатност и начин остваривања.

Органи АП Војводине обезбеђују услове за рад Војвођанске академије 
наука и уметности.

Заштита покрајинске аутономије 
Члан 18.

Скупштина АП Војводине или Влада АП Војводине, у оквиру својих 
права и дужности дефинисаних Уставом и Статутом, имају право жалбе 
Уставном суду ако се појединачним актом или радњом државног органа 
или органа јединице локалне самоуправе онемогућава вршење надлеж-
ности АП Војводине.

Скупштина АП Војводине или Влада АП Војводине могу покренути 
поступак за оцену уставности или законитости закона и другог општег 
акта Републике Србије или општег акта јединице локалне самоуправе 
којим се повређује право на покрајинску аутономију.
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У случају да је поступак из ст. 1. и 2. овог члана покренула Влада АП 
Војводине, дужна је да о томе обавести Скупштину АП Војводине, на првој 
наредној седници након покретања поступка.

Правни и други акти АП Војводине 
Члан 19.

АП Војводина путем својих органа доноси следеће правне и друге акте:
• Статут као највиши правни акт АП Војводине;
• покрајинске скупштинске одлуке, у питањима која су непосредно, на 

основу Устава, надлежност АП Војводине или која су законом одређе-
на као питања од покрајинског значаја;

• покрајинске уредбе;
• одлуке;
• декларације;
• резолуције;
• пословнике;
• правилнике;
• упутства;
• наредбе;
• решења;
• препоруке;
• закључке и друге акте.

ii. ОСТВАРИВАЊЕ ЉУДСКИХ И МАЊИНСКИХ ПРАВА

Забрана дискриминације 
Члан 20.

При вршењу послова из надлежности АП Војводине, сви грађани су 
једнаки у правима и дужностима, без обзира на расу, пол, место рођења, 
језик, националну припадност, вероисповест, политичко или друго уве-
рење, образовање, социјално порекло, имовно стање или које друго лично 
својство.

Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, на било 
ком основу, а нарочито на основу расе, пола, националне припадности, 
социјалног порекла, места рођења, вероисповести, политичког или дру-
гог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или 
физичког инвалидитета.

Не сматрају се дискриминацијом мере које АП Војводина може увести 
у економском, социјалном, културном и политичком животу ради пости-
зања пуне равноправности између припадника заједница и група који су 
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због своје различитости у неповољнијем положају од грађана који припа-
дају већинској заједници.

Посебна права мајке и детета 
Члан 21.

Ради стабилног демографског развоја, АП Војводина обезбеђује додат-
на и допунска права и заштиту, односно виши степен заштите породице, 
права деце, трудница, мајки током породиљског одсуства и самохраних 
родитеља са децом.

АП Војводина посебним мерама подстиче рађање деце, запошљавање и 
рад мајки с малолетном децом и самохраних родитеља.

Права националних заједница 
Члан 22.

Припадници националних заједница које чине бројчану мањину у 
укупном становништву АП Војводине, уживају посебну заштиту и сва 
права која су актима Републике Србије гарантована националним мањи-
нама и припадницима националних мањина.

Заштита стечених права 
Члан 23.

Достигнути ниво људских и мањинских права, као и индивидуалних и 
колективних, не може се смањивати.

 АП Војводина може обезбедити додатна или допунска права, односно 
поставити виши степен заштите права припадника националних заједни-
ца које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине.

 АП Војводина прати остваривања људских права из става 1. овог члана 
и обезбеђује њихово остваривање и заштиту у случају када та заштита 
није обезбеђена на републичком или локалном нивоу.

Сразмерна заступљеност 
Члан 24.

У покрајинским органима и организацијама, припадници национал-
них заједница у АП Војводини треба да буду заступљени сразмерно њихо-
вој заступљености у становништву на подручју рада покрајинских органа 
односно организација.

На основу покрајинске скупштинске одлуке Скупштине АП Војводи-
не, Влада АП Војводине дужна је да предузме посебне мере и активности 
с циљем постизања сразмерне заступљености у случају постојања несраз-
мерне заступљености припадника различитих националних заједница у 
одређеним покрајинским органима односно организацијама.
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Посебне мере и активности из става 2. овог члана трају док постоји зна-
чајнија несразмерна заступљеност, али те мере и активности не могу да 
угрозе рад у покрајинском органу односно организацији, ни опште усло-
ве запошљавања у њима.

Аутономија националних заједница 
Члан 25.

Припадници националних заједница које чине бројчану мањину у 
укупном становништву АП Војводине, путем изабраних националних 
савета остварују облик аутономије, оснивају установе, самостално одлу-
чују или учествују у одлучивању у питањима из области образовања, кул-
туре, употребе језика и информисања.

АП Војводина у оквиру својих права и дужности поверава вршење поје-
диних послова националним саветима или их укључује у одлучивање 
о питањима из става 1. овог члана и обезбеђује средства за вршење тих 
послова.

Службени језици и писма 
Члан 26.

У органима и организацијама АП Војводине у службеној употреби су 
српски језик и ћириличко писмо, мађарски, словачки, хрватски, румун-
ски и русински језик и њихова писма, у складу са законом и покрајинском 
скупштинском одлуком.

Примена латиничког писма српског језика у органима и организација-
ма АП Војводине уредиће се покрајинском скупштинском одлуком у скла-
ду са законом.

Право на службену употребу језика националних заједница, који нису 
наведени у ставу 1. овог члана, остварује се у складу с ратификованим 
међународним уговорима, законом и покрајинском скупштинском одлу-
ком.

iii. НАДЛЕЖНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 27.
АП Војводина путем својих органа:
• доноси Статут и одлучује о промени Статута;
• доноси покрајинске скупштинске одлуке и друга општа акта, који-

ма у складу са Уставом, законом и Статутом уређује области из своје 
надлежности, као и питања од покрајинског значаја;

• извршава покрајинске скупштинске одлуке и доноси прописе за 
њихово спровођење;
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• извршава законе и доноси прописе за њихово спровођење, када је то 
законом предвиђено;

• уређује избор, организацију и рад органа и организација чији је она 
оснивач, као и службену употребу језика и писама у њима;

• уређује положај, права и дужности изабраних, именованих, поста-
вљених и запослених лица у органима АП Војводине;

• прати и вреднује политику регионалног развоја АП Војводине, при-
купља и обрађује статистичке податке од интереса за АП Војводину;

• прописује прекршаје и прекршајне казне за повреде прописа које 
доносе у оквиру своје надлежности;

• расписује покрајински референдум;
• доноси стратешке планове привредног и друштвеног развоја АП 

Војводине;
• одлучује о коришћењу својих изворних прихода и средстава за оба-

вљање поверених послова;
• одлучује о задуживању АП Војводине;
• доноси свој буџет и завршни рачун;
• оснива организације, агенције, јавна предузећа и установе, фондо-

ве, привредна друштва ради обављања послова АП Војводине и врши 
надзор над њиховим радом;

• установљава покрајинска признања и награде физичким и правним 
лицима;

• уређује друге области и питања прописана Уставом, законом и Ста-
тутом.

Међусобни однос републичких и покрајинских органа 
Члан 28.

Међусобни односи републичких и покрајинских органа при извр-
шавању закона и других републичких прописа заснивају се на Уставом, 
законом и Статутом предвиђеним правима и обавезама републичких и 
покрајинских органа и на њиховој сарадњи.

Ради законитог, успешног и несметаног обављања послова из своје 
надлежности, АП Војводина може предложити оснивање Сталне мешови-
те комисије састављене од представника органа Републике Србије и орга-
на АП Војводине.

Члан 29.
АП Војводина је надлежна за вршење следећих послова:
1. Просторно планирање

• доноси регионални просторни план, просторни план посебне 
намене ипросторни план мреже инфраструктуре и мреже под-
ручја или објеката с посебним функцијама за подручја на терито-
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рији АП Војводине и уређује урбанистичко, просторно и развојно 
планирање у оквиру мера економске политике Републике Србије.

2. Регионални развој
• уређује и обезбеђује равномерни регионални развој и капиталне 

расходе из средстава АП Војводине у складу са Уставом, потврђе-
ним међународним уговорима и законом;

• доноси стратешке и друге документе у вези с регионалним раз-
војем, а у складу са стратегијом регионалног развоја Републике 
Србије;

• оснива Развојну банку АП Војводине;
• оснива организације које се баве успостављањем равномерног 

регионалног развоја;
• развија административне капацитете покрајинске управе и локал-

не самоуправе с циљем успешног коришћења структурних и кохе-
зионих фондова Европске уније.

3. Пољопривреда, рурални развој, водопривреда, шумарство, лов и 
риболов
• уређује питања од покрајинског значаја у области пољопривреде у 

складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и зако-
ном који одређује питања од покрајинског значаја;

• доноси, спроводи и надзире мере аграрне политике и мере рурал-
ног развоја у складу са стратегијом развоја пољопривреде и рурал-
ног развоја Републике Србије;

• образује посебан буџет, фондове или друге облике организовања 
из области пољопривреде;

• образује робне резерве АП Војводине;
• доноси водопривредну основу за АП Војводину у складу с водопри-

вредном основом Републике Србије;
• доноси, спроводи и надзире редовне и ванредне мере одбране од 

спољних и унутрашњих вода у складу са усвојеним плановима АП 
Војводине и Републике Србије;

• уређује ловство у складу са Уставом, потврђеним међународним 
уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја 
и обезбеђује јавни интерес у области ловства;

• уређује риболов у складу са Уставом, потврђеним међународним 
уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја 
и обезбеђује јавни интерес у области риболова;

• управља пољопривредним земљиштем, шумским земљиштем, 
шумама и шумским производима у својој имовини, као и водним 
ресурсима и вештачким и природним водотоцима на територији 
АП Војводине;
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• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 
или поверену надлежност.

4. Туризам, угоститељство, бање и лечилишта
• уређује питања од покрајинског значаја у области туризма у скла-

ду са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом 
који одређује питања од покрајинског значаја;

• уређује коришћење минералних и термалних вода, балнеолошких 
и климатских ресурса у складу са Уставом, потврђеним међунаро-
дним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског 
значаја и обезбеђује јавни интерес у тим областима;

• оснива организације за унапређивање и развој туризма;
• оснива установе у области бања и лечилишта;
• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 

или поверену надлежност.
5. Заштита животне средине

• уређује, унапређује и обезбеђује заштиту животне средине у скла-
ду са Уставом, потврђеним међународним уговором и законом;

• доноси план и програм управљања природним ресурсима и добри-
ма у складу са стратешким документима;

• доноси програм заштите животне средине у складу с национал-
ним програмом;

• врши контролу коришћења и заштиту природних ресурса и доба-
ра;

• проглашава одређену територију за заштићено природно добро и 
прописује мере заштите у складу са законом;

• врши систематски мониторинг чинилаца животне средине с 
праћењем и проценом развоја загађења животне средине;

• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 
или поверену надлежност.

6. Индустрија и занатство
• уређује питања од покрајинског значаја у области индустрије у 

складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и зако-
ном који одређује питања од покрајинског значаја;

• доноси план и програм равномерног привредног развоја АП Војво-
дине, у складу с планом развоја Републике Србије;

• учествује у одлучивању о коришћењу природних богатстава и 
минералних сировина на свом подручју и стара се о њиховом 
унапређивању и коришћењу; 

• уређује оснивање и начин рада занатских радњи, као облика при-
ватног предузетништва, у складу са Уставом, потврђеним међу-
народним уговорима и законом који одређује питања од покрајин-
ског значаја;
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• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 
или поверену надлежност.

7. Друмски, речни и железнички саобраћај и уређивање путева
• уређује питања од покрајинског значаја у друмском, речном и 

железничком саобраћају у складу са Уставом, потврђеним међуна-
родним уговорима и законом који одређује питања од покрајин-
ског значаја;

• управља јавним путевима на територији АП Војводине, осим 
државних путева који су део мреже европских путева и општин-
ских путева, те оснива јавно предузеће за управљање јавним путе-
вима на територији АП Војводине;

• управља пловним путевима, оснива јавно предузеће за управљање 
пловним путевима, доноси годишњи програм обележавања и одр-
жавања пловних путева на територији АП Војводине;

• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 
или поверену надлежност.

8. Приређивање сајмова и других привредних манифестација
• уређује сајмове и друге привредне манифестације од покрајинског 

значаја у складу са Уставом, потврђеним међународним уговори-
ма и законом који одређује питања од покрајинског значаја;

• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 
или поверену надлежност.

9. Просвета, спорт и култура
• уређује средње образовање у складу са Уставом, потврђеним међу-

народним уговорима и законом који одређује питања од покрајин-
ског значаја и обезбеђује јавни интерес у области средњег образо-
вања;

• уређује образовање одраслих у складу са Уставом, потврђеним 
међународним уговорима и законом који одређује питања од 
покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у области образо-
вања одраслих;

• уређује ученички и студентски стандард у складу са Уставом, 
потврђеним међународним уговорима и законом који одређује 
питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у обла-
сти ученичког и студентског стандарда;

• уређује питања од покрајинског значаја у предшколском, основ-
ном и високом образовању у складу са Уставом, потврђеним међу-
народним уговорима и законом који одређује питања од покрајин-
ског значаја;

• обезбеђује остваривање права на образовање на матерњем језику 
припадницима националних заједница које чине бројчану мањи-
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ну у укупном становништву АП Војводине на свим нивоима обра-
зовања;

• оснива установе образовања с циљем обезбеђивања јавног инте-
реса у области образовања, осим у предшколском образовању;

• уређује питања од покрајинског значаја у областима које су у вези 
са интересом младих;

• уређује питања од покрајинског значаја у спорту и физичкој кул-
тури у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и 
законом који одређује питања од покрајинског значаја;

• оснива организације за обављање спортских делатности од инте-
реса за АП Војводину;

• уређује питања од покрајинског значаја у области културе у скла-
ду са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом 
који одређује питања од покрајинског значаја;

• уређује и обезбеђује општи интерес у области културе нацио-
налних заједница које чине бројчану мањину у укупном станов-
ништву АП Војводине, у складу са Уставом, потврђеним међуна-
родним уговорима и законом који одређује питања од покрајин-
ског значаја;

• уређује самостално обављање уметности и других делатности у 
области културе у складу са Уставом, потврђеним међународним 
уговорима и законом који одређује питања од покрајинског зна-
чаја;

• оснива архиве, музеје, библиотеке, позоришта, заводе и друге 
установе од покрајинског значаја које обезбеђују јавни интерес у 
области културе;

• врши управне послове у погледу регистрације и вођења евиден-
ције о задужбинама, фондовима и фондацијама са седиштем на 
територији АП Војводине;

• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 
или поверену надлежност.

10. Наука, иновације и технолошки развој
• ближе уређује поједина питања у науци, иновацијама и техно-

лошком развоју у складу са Уставом, потврђеним међународним 
уговорима и законом;

• оснива или учествује у оснивању истраживачко-развојних цен-
тара, иновационих центара, пословно-технолошких инкубато-
ра, научно-технолошких паркова и института и на друге начине, 
путем одговарајућих фондова, подстиче иновационе делатности и 
развој и популаризацију научног и технолошког стваралаштва на 
територији АП Војводине;
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• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 
или поверену надлежност.

11. Здравствена и социјална заштита
• уређује питања од покрајинског значаја у здравству и здравстве-

ном осигурању и унапређује заштиту здравља, здравствену и 
фармацеутску службу на територији АП Војводине у складу са 
Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који 
одређује питања од покрајинског значаја;

• уређује питања од покрајинског значаја и унапређује стање у пен-
зијском осигурању, запошљавању, борачкој и инвалидској зашти-
ти, социјалној заштити породице, деце, омладине и старих;

• оснива установе секундарне и терцијарне здравствене заштите које 
обезбеђују јавни интерес у здравственој заштити у АП Војводине;

• оснива установе социјалне заштите које обезбеђују јавни интерес 
у социјалној заштити у АП Војводини, осим установа које оснива 
локална самоуправа;

• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 
или поверену надлежност.

12. Јавно информисање на покрајинском нивоу
• уређије питања од покрајинског значаја у јавном информисању у 

складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и зако-
ном који одређује питања од покрајинског значаја;

• утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног 
информисања и радиодифузије и ближе уређује услове и начин оба-
вљања делатности покрајинског јавног радиодифузног сервиса;

• обезбеђује рад јавних гласила од покрајинског значаја на језицима 
националних заједница које чине бројчану мањину у укупном ста-
новништву АП Војводине;

• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 
или поверену надлежност.

13. Развој инфраструктуре и капитална улагања
• путем капиталних улагања учествује у изградњи, опремању и раз-

воју инфраструктуре која чини имовину локалне самоуправе и АП 
Војводине на територији АП Војводине;

• путем капиталних улагања учествује у изградњи и опремању значај-
них грађевинских објеката који служе остваривању јавног интереса;

• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 
или поверену надлежност.

14. Надлежности у другим областима
• стара се о остваривању људских права и права националних 

заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП 
Војводине, те утврђује додатна права у складу са законом;



VANU – Godišnjak 2009.

28

• ближе уређује службену употребу језика и писама националних 
заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП 
Војводине, у складу са законом,

• остварује сарадњу с црквама и верским заједницама на терито-
рији АП Војводине и помаже њихове делатности које врше у јав-
ном интересу;

• стара се о остваривању и унапређивању политике у области рав-
ноправности полова у АП Војводини;

• стара се о остваривању политике у области рада и запошљавања на 
територији АП Војводине;

• предлаже мрежу судова на територији АП Војводине;
• врши друге послове прописане законом који чине њену изворну 

или поверену надлежност.

Привремено уређивање 
Члан 30.

Скупштина АП Војводине може донети пропис за привремено извр-
шавање републичког закона на територији покрајине, уколико надлежни 
републички органи нису донели такав правни акт у роковима предвиђе-
ним законом.

Покрајински правни акт којим се привремено регулише извршавање 
републичког закона престаје да важи даном ступања на снагу одгова-
рајућег републичког прописа.

Поверавање надлежности 
Члан 31.

АП Војводина може покрајинском скупштинском одлуком поверити 
јединицама локалне самоуправе и националним саветима националних 
мањина обављање појединих послова из своје надлежности.

Покрајински управни окрузи 
Члан 32.

С циљем вршења одређених послова покрајинске управе, ван места 
седишта покрајинских органа управе, оснивају се покрајински управни 
окрузи у складу са Статутом и покрајинском скупштинском одлуком.

На територији АП Војводине, покрајинском скупштинском одлуком 
основаће се седам покрајинских управних округа.

Покрајински управни окрузи основаће се у следећим седиштима:
• на територији Бачке – у Суботици и Сомбору;
• на територији Баната – у Кикинди, Вршцу, Панчеву и Зрењанину;
• на територији Срема – у Сремској Митровици.
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iv. ОРГАНИ АП ВОЈВОДИНЕ

1. СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ 
Положај 
Члан 33.

Скупштина АП Војводине (у даљем тексту: Скупштина) је највиши 
орган и носилац нормативне власти у АП Војводини.

Надлежност 
Члан 34.

Скупштина:
• доноси Статут и одлучује о промени Статута;
• доноси покрајинске скупштинске одлуке, одлуке, резолуције, декла-

рације, препоруке, закључке и друга акта;
• утврђује основе политике на нивоу АП Војводине;
• врши контролу над радом Владе АП Војводине;
• доноси регионални просторни план, просторни план посебне наме-

не и просторни план мреже подручја и објеката с посебним функција-
ма за подручја на територији АП Војводине;

• доноси стратегију развоја, пољопривреде, шумарства, водопривреде, 
привреде и других области из надлежности АП Војводине;

• доноси буџет и завршни рачун;
• одлучује о задуживању АП Војводине;
• расписује покрајински референдум;
• доноси акт о потврђивању међурегионалних споразума које склапа 

Влада АП Војводине;
• доноси покрајинску скупштинску одлуку о избору и престанку ман-

дата и положају посланика и покрајинску скупштинску одлуку о 
изборним јединицама;

• покрајинском скупштинском одлуком уређује права, дужности и 
положај изабраних, именованих, постављених и запослених лица у 
органима, и организацијама АП Војводине;

• прописује прекршаје за повреде покрајинских прописа;
• бира и разрешава председника и потпредседнике Скупштине, пред-

седника, потпредседнике и чланове Владе АП Војводине, председни-
ке и чланове радних тела Скупштине, секретара Скупштине и друге 
функционере органа и организација које она оснива;

• бира покрајинског омбудсмана и уређује његова овлашћења и начин 
њиховог остваривања покрајинском скупштинском одлуком;

• доноси акт о оснивању Развојне банке Војводине ради подстицања 
привредног и друштвеног развоја АП Војводине;
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• доноси акт о оснивању, надлежностима и уређењу организација, 
агенција и јавних предузећа и установа, осим оних организација, 
предузећа и установа чије је оснивање поверено Влади АП Војводине, 
покрајинском скупштинском одлуком;

• предлаже законе, друге прописе и опште акте које доноси Народна 
скупштина Републике Србије;

• даје мишљење на промене Устава које се односе на положај, права и 
дужности АП Војводине;

• предлаже мрежу судова на територији АП Војводине;
• доноси пословник о свом раду;
• врши друге послове одређене Уставом, законом и Статутом.

Састав Скупштине 
Члан 35.

Скупштина има 120 посланика, који се бирају на непосредним избори-
ма, тајним гласањем.

Избор и престанак мандата посланика, начин омогућавања сразмерне 
заступљености националних заједница и образовање изборних јединица 
уређује Скупштина, покрајинском скупштинском одлуком.

Избор посланика и конституисање Скупштине 
Члан 36.

Изборе за посланике расписује председник Скупштине, 90 дана пре 
истека мандата Скупштине, тако да се избори окончају у наредних 60 дана.

Прву седницу Скупштине заказује председник Скупштине из претход-
ног сазива, тако да се седница одржи најкасније 30 дана од дана прогла-
шења коначних резултата избора.

Скупштина на првој седници потврђује посланичке мандате.
Скупштина је конституисана потврђивањем мандата две трећине 

посланика.
На одлуку донету у вези с потврђивањем мандата, допуштена је жалба 

Уставном суду који по њој одлучује у року од 72 сата.
Потврђивањем мандата две трећине посланика престаје мандат прет-

ходног сазива Скупштине.

Положај посланика 
Члан 37.

Мандат посланика у Скупштини траје четири године.
Мандат посланика почиње да тече даном потврђивања мандата у 

Скупштини и траје четири године односно до престанка мандата посла-
ника тог сазива Скупштине.
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Посланик је слободан, под условима одређеним покрајинском 
скупштинском одлуком, да неопозиво стави свој мандат на располагање 
политичкој странци на чији је предлог изабран за посланика.

Покрајинском скупштинском одлуком, у складу са Уставом и законом, 
одређује се које функције и дужности представљају сукоб интереса.

Скупштина може, у случају проглашења ванредног стања или ратног 
стања, одлучити да се мандат посланика продужи док такво стање траје 
односно док не буду створени услови за избор нових посланика.

Заштита посланика 
Члан 38.

Посланик не може бити позван на кривичну одговорност, притворен 
или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници скупшти-
не и радних тела.

Председник и потпредседници Скупштине 
Члан 39.

Скупштина има председника и једног или више потпредседника, које 
бира из реда посланика.

Мандат председника и потпредседника траје четири године.
Председник Скупштине представља Скупштину у земљи и иностран-

ству, председава и руководи седницама Скупштине, расписује изборе за 
посланике, потписује акте које је донела Скупштина и врши друге послове 
предвиђене Статутом и пословником Скупштине.

Потпредседник помаже председнику Скупштине у вршењу његове 
функције, замењује председника у случају његове спречености и обавља 
друге послове утврђене пословником Скупштине.

Начин и поступак предлагања и избор председника и потпредседника 
и одређивање броја потпредседника уређује се пословником Скупштине.

Председник и потпредседник изабрани су када за њих гласа већина од 
укупног броја посланика.

Савет националних заједница 
Члан 40.

У Скупштини се установљава Савет националних заједница.
Савет националних заједница представља посебно тело Скупштине 

које има 30 чланова.
Половина чланова савета бира се из реда посланика који се изјашњавају 

као припадници националне заједнице која чини бројчану већину у укуп-
ном становништву АП Војводине.
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Половина чланова савета бира се из реда посланика који се изјашња-
вају као припадници националних заједница које чине бројчану мањину у 
укупном становништву АП Војводине.

Број чланова савета из реда посланика који се изјашњавају као при-
падници националних заједница које чине бројчану мањину у укупном 
становништву АП Војводине, утврђује се сразмерно укупном броју посла-
ника у саставу Скупштине, који се изјашњавају као припадници те нацио-
налне заједнице.

Уколико у саставу Скупштине АП Војводине нема припадника неке наци-
оналне заједнице, при доношењу одлуке обавезно се прибавља мишљење 
националног савета националне мањине, уколико он има седиште на тери-
торији АП Војводине.

При решавању питања из надлежности Скупштине, која су посред-
но или непосредно у вези са остваривањем права националних заједни-
ца које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине, а 
нарочито у области културе, образовања, јавног информисања и службене 
употребе језика и писама, обавезно се прибавља мишљење Савета нацио-
налних заједница

Савет националних заједница одлуке доноси већином од укупног броја 
чланова.

Начин рада и избора Савета националних заједница уређује се 
покрајинском скупштинском одлуком и пословником Скупштине.

Начин одлучивања 
Члан 41.

Скупштина одлучује већином гласова на седници којој присуствује 
већина од укупног броја посланика, уколико Статутом није предвиђена 
посебна већина.

Скупштина одлучује двотрећинском већином гласова укупног броја 
посланика:

• о промени Статута;
• о доношењу покрајинске скупштинске одлуке за спровођење Стату-

та;
• о избору и разрешењу покрајинског омбудсмана.

Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја посланика:
• о доношењу буџета АП Војводине и усвајању завршног рачуна;
• о избору и разрешењу председника и потпредседника Скупштине;
• о избору и разрешењу председника, потпредседника и чланова Владе 

АП Војводине;
• о доношењу покрајинске скупштинске одлуке о симболима АП Војво-

дине;
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• о доношењу пословника о свом раду;
• о расписивању референдума на својој територији;
• о другим питањима предвиђеним овим статутом.

Заседање 
Члан 42.

Скупштина се састаје према потреби, а најмање четири пута годишње.

Распуштање Скупштине 
Члан 43.

Председник Скупштине, на образложени предлог Владе АП Војводине, 
може да распусти Скупштину.

У случају да не распусти Скупштину на образложени предлог Владе АП 
Војводине, председник Скупштине је дужан да прибави мишљење Владе 
Републике Србије о неопходности одлагања распуштања Скупштине, у 
року од 10 дана од дана подношења предлога.

Влада АП Војводине не може предложити распуштање Скупштине 
ако је поднет предлог да јој се изгласа неповерење или ако је поставила 
питање свога поверења.

Скупштина се распушта ако у року од 90 дана од дана конституисања 
не изабере Владу АП Војводине.

Скупштина не може бити распуштена за време ратног или ванредног 
стања.

Скупштина која је распуштена врши само текуће или неодложне посло-
ве, одређене законом и покрајинском скупштинском одлуком.

У случају проглашења ратног или ванредног стања, поново се успоста-
вља њена пуна надлежност која траје до окончања ратног, односно ван-
редног стања.

Право предлагања 
Члан 44.

Право предлагања покрајинских одлука и општих аката које доноси 
Скупштина имају Влада АП Војводине, посланици, скупштине јединица 
локалне самоуправе или најмање 15 000 бирача.

Предлог за доношење покрајинске скупштинске одлуке могу поднети 
Влада АП Војводине, најмање пет посланика, скупштине јединица локал-
не самоуправе или најмање 30 000 бирача.

Покрајински омбудсман има право предлагања покрајинских 
скупштинских одлука из области своје надлежности.
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Референдум 
Члан 45.

Скупштина може одлучити да о појединим питањима у њеној надлеж-
ности одлуку доносе грађани – референдумом.

Скупштина је дужна да распише покрајински референдум ако захтев за 
његово расписивање поднесе најмање 30.000 бирача.

Одлуку донету на референдуму проглашава Скупштина.

Покрајинска скупштинска одлука и пословник Скупштине 
Члан 46.

О Скупштини се доноси покрајинска скупштинска одлука.
Начин рада Скупштине уређује се пословником Скупштине.

2. ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ 
Положај и одговорност 

Члан 47.
Влада АП Војводине (у даљем тексту: Покрајинска влада) је орган АП 

Војводине и у оквиру надлежности АП Војводине носилац извршне власти 
на њеној територији.

Покрајинска влада је одговорна Скупштини за свој рад.

Надлежност 
Члан 48.

Покрајинска влада:
• утврђује и води политику у оквиру права и дужности АП Војводине у 

областима њене изворне надлежности, у оквиру основа које утврђује 
Скупштина;

• извршава законе ако је за то овлашћена;
• извршава покрајинске скупштинске одлуке и друга општа акта 

Скупштине;
• уколико је овлашћена законом или покрајинском скупштинском 

одлуком, доноси покрајинске уредбе, одлуке и друга општа акта ради 
извршавања закона и покрајинских скупштинских одлука;

• заступа АП Војводину као правно лице, оснива и врши права и обаве-
зе које АП Војводина има као оснивач јавних предузећа и установа и 
других организација ако је за то овлашћена покрајинском скупштин-
ском одлуком;

• образује стручне и друге службе за обављање послова у свом делокру-
гу, у складу са Статутом, законом и покрајинском скупштинском 
одлуком;

• предлаже програме развоја, буџет и завршни рачун АП Војводине и 
предузима мере за њихово спровођење;
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• предлаже Скупштини покрајинске скупштинске одлуке и друга 
општа акта;

• поставља и разрешава функционере организација чији је оснивач АП 
Војводина, осим оних које бира Скупштина;

• усмерава и усклађује рад покрајинских органа управе и организација 
чији је оснивач АП Војводина, те врши надзор над њиховим радом;

• надзире рад привредних друштава и установа које врше јавна овла-
шћења или друге послове од покрајинског значаја;

• управља и располаже имовином АП Војводине, у складу са законом;
• даје мишљење Скупштини на предлог покрајинских скупштинских 

одлука или општег акта који је Скупштини поднео други предлагач;
• доноси акте и предузима радње и мере из надлежности Скупштине 

у случају елементарних непогода и другим ванредним околностима, 
ако Скупштина не може благовремено да се састане;

• закључује међурегионалне споразуме из области које су у надлеж-
ности АП Војводине;

• доноси пословник о свом раду;
• врши друге послове утврђене законом, Статутом и покрајинском 

скупштинском одлуком.

Састав Покрајинске владе 
Члан 49.

Покрајинску владу чине председник, један или више потпредседника 
и чланови владе.

Председник Покрајинске владе води, усклађује и усмерава рад 
Покрајинске владе и представља Покрајинску владу, потписује акта које 
она доноси, стара се о примени њеног пословника и врши друге послове 
утврђене Статутом, покрајинском скупштинском одлуком и пословником 
Покрајинске владе.

Чланови покрајинске владе, за свој рад и за стање у области из делокру-
га за који су задужени, одговорни су председнику Покрајинске владе, 
Покрајинској влади и Скупштини.

Неспојивост функција 
Члан 50.

Покрајинском скупштинском одлуком, у складу са Уставом и законом, 
одређује се које су функције, послови или приватни интереси у сукобу с 
положајем председника, потпредседника и члана покрајинске владе.
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Избор Покрајинске владе 
Члан 51.

Кандидата за председника Покрајинске владе Скупштини предлаже 
председник Скупштине, пошто саслуша мишљење представника посла-
ничких група.

Кандидат за председника Покрајинске владе Скупштини износи про-
грам Покрајинске владе и предлаже њен састав.

Скупштина бира и разрешава председника, потпредседника и чланове 
Покрајинске владе, већином гласова од укупног броја посланика.

Почетак и престанак мандата Покрајинске владе и њених чланова 
Члан 52.

Мандат Покрајинске владе траје до истека мандата Скупштине која ју 
је изабрала.

Мандат Покрајинске владе почиње да тече даном полагања заклетве 
пред Скупштином.

Мандат Покрајинске владе престаје пре истека времена на које је иза-
брана: изгласавањем неповерења, распуштањем Скупштине или остав-
ком председника Покрајинске владе.

Покрајинска влада којој је престао мандат може да врши само послове 
одређене покрајинском скупштинском одлуком, до избора нове Покрајин-
ске владе.

Покрајинска влада којој је престао мандат не може да предложи рас-
пуштање Скупштине.

Члану Покрајинске владе мандат престаје пре истека времена на које 
је изабран: констатовањем оставке, оставком председника Покрајинске 
владе, изгласавањем неповерења у Скупштини и ако га Скупштина разре-
ши на предлог председника Покрајинске владе.

Интерпелација 
Члан 53.

Интерпелацију у вези с радом Покрајинске владе или појединог њеног 
члана може поднети најмање 30 посланика.

Одговор на поднету интерпелацију Покрајинска влада дужна је да под-
несе у року од 30 дана.

О одговору који су поднели Покрајинска влада или њен члан, распра-
вља и гласа Скупштина.

Изгласавањем прихватања одговора, Скупштина наставља да ради по 
усвојеном дневном реду.

Ако Скупштина гласањем не прихвати одговор Покрајинске владе или 
њеног члана, приступиће се гласању о неповерењу Покрајинској влади 
или њеном члану, уколико претходно, по неприхватању одговора на 
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интерпелацију, председник Покрајинске владе, односно њен члан не под-
несе оставку.

О питању које је било предмет интерпелације не може се поново распра-
вљати пре истека рока од 90 дана.

Гласање о неповерењу Покрајинској влади или њеном члану 
Члан 54.

Гласање о неповерењу Покрајинској влади или поједином њеном члану 
може затражити најмање 30 посланика.

Предлог за гласање о неповерењу Покрајинској влади или поједином 
њеном члану Скупштина разматра на првој наредној седници, а најраније 
пет дана по подношењу предлога.

Након окончања расправе, приступа се гласању о предлогу.
Скупштина је прихватила предлог за изгласавање неповерења 

Покрајинској влади или њеном члану ако је за њега гласало више од поло-
вине од укупног броја посланика.

Ако Скупштина изгласа неповерење Покрајинској влади, председник 
Скупштине дужан је да покрене поступак за избор нове Покрајинске владе.

Ако Скупштина не изабере нову Покрајинску владу у року од 30 дана 
од изгласавања неповерења, председник Скупштине дужан је да распусти 
Скупштину и распише изборе.

Ако Скупштина изгласа неповерење члану Покрајинске владе, пред-
седник Покрајинске владе дужан је да покрене поступак за избор новог 
члана Покрајинске владе, у складу са Статутом и покрајинском скупштин-
ском одлуком.

Ако Покрајинској влади или члану Покрајинске владе не буде изгласано 
неповерење, потписници предлога не могу поднети нови предлог за гла-
сање о неповерењу пре истека рока од 180 дана.

Гласање о поверењу Покрајинској влади 
Члан 55.

Покрајинска влада може затражити гласање о свом поверењу.
Предлог за гласање о поверењу Покрајинској влади, на захтев Покрајин-

ске владе, може се разматрати и на седници Скупштине која је у току, а 
ако Покрајинска влада није поднела такав захтев, предлог се разматра на 
првој наредној седници,  најраније пет дана од његовог подношења.

Након окончања расправе приступа се гласању о предлогу.
Скупштина је прихватила предлог за изгласавање поверења Покрајин-

ској влади ако је за њега гласало више од половине од свих посланика.
Ако Скупштина не изгласа поверење Покрајинској влади, Покрајин-

ској влади престаје мандат, а председник Скупштине дужан је да покрене 
поступак за избор нове Покрајинске владе.
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Ако Скупштина не изабере нову Покрајинску владу у року од 30 дана 
од дана неизгласавања поверења, председник Скупштине дужан је да рас-
пусти Скупштину и распише изборе.

Оставка Покрајинске владе 
Члан 56.

Председник Покрајинске владе може поднети оставку Скупштини.
Председник Покрајинске владе оставку подноси председнику 

Скупштине и истовремено о њој обавештава јавност.
Скупштина на првој наредној седници констатује оставку, без распра-

ве.
Покрајинској влади престаје мандат даном констатације оставке пред-

седника Покрајинске владе.
Када Скупштина констатује оставку председника Покрајинске владе, 

покреће се поступак за избор нове Покрајинске владе.
Када Скупштина констатује оставку председника Покрајинске владе, 

председник Скупштине дужан је да покрене поступак за избор нове 
Покрајинске владе.

Ако Скупштина не изабере нову Покрајинску владу у року од 30 дана 
од дана констатације оставке председника Покрајинске владе, председник 
Скупштине дужан је да распусти Скупштину и распише изборе.

Оставка и разрешење члана Покрајинске владе 
Члан 57.

Члан Покрајинске владе може поднети оставку председнику Покрајин-
ске владе.

Председник Покрајинске владе доставља поднету оставку председни-
ку Скупштине која је констатује на првој наредној седници.

Председник Покрајинске владе може да предложи Скупштини разре-
шење појединог члана Покрајинске владе.

Скупштина на првој наредној седници разматра и гласа о предлогу за 
разрешење члана Покрајинске владе.

Одлука о разрешењу члана Покрајинске владе донета је ако је за њу гла-
сала већина од укупног броја посланика.

Члану Покрајинске владе који је поднео оставку мандат престаје даном 
констатације оставке, а члану Покрајинске владе који је разрешен, даном 
доношења одлуке о разрешењу.

Положај и овлашћења члана Покрајинске владе који је поднео оставку 
или је поднет предлог за његово разрешење, до престанка мандата уређује 
се покрајинском скупштинском одлуком.

Председник Покрајинске владе, по престанку мандата члана Покрајин-
ске владе због поднете оставке или разрешења, дужан је да у складу с 



VANU – Godišnjak 2009.

39

посебном покрајинском скупштинском одлуком покрене поступак за 
избор новог члана Покрајинске владе.

Заштита председника и члана Покрајинске владе 
Члан 58.

Председник и члан Покрајинске владе не одговарају за мишљење изне-
то на седници Покрајинске владе, Скупштине или за гласање на седници 
Покрајинске владе.

Покрајинска скупштинска одлука и пословник о Покрајинској влади 
Члан 59.

О Покрајинској влади доноси се покрајинска скупштинска одлука.
Начин рада Покрајинске владе уређује се пословником Покрајинске 

владе.

3. ПОКРАЈИНСКА УПРАВА 
Положај покрајинске управе 

Члан 60.
Покрајинска управа је самостална; послове из своје надлежности оба-

вља у складу са законом, Статутом и покрајинском скупштинском одлу-
ком, а за свој рад одговорна је Покрајинској влади.

Послове покрајинске управе обављају покрајински органи управе и 
друге покрајинске организације одређене покрајинском скупштинском 
одлуком.

Послови покрајинске управе и број покрајинских органа управе 
одређује се покрајинском скупштинском одлуком.

Унутрашње уређење покрајинских органа управе и других покрајин-
ских организација прописује Покрајинска влада.

Појединачни акти и радње покрајинских органа управе и организа-
ција којима су поверена овлашћења, морају бити засновани на закону и 
покрајинској скупштинској одлуци.

У склопу надзора над радом покрајинских органа управе, на начин 
утврђен покрајинском скупштинском одлуком, Покрајинска влада може 
поништити или укинути сваки општи и појединачни акт покрајинских 
органа управе који није у складу са Статутом, законом или покрајинском 
скупштинском одлуком.

Законитост коначних појединачних аката којима се одлучује о праву, 
обавези или на закону заснованом интересу, подлеже преиспитивању 
пред судом у управном спору, ако у одређеном случају законом није пред-
виђена другачија судска заштита.



VANU – Godišnjak 2009.

40

4. ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН 
Члан 61.

Покрајински омбудсман је независан и самосталан орган аутоном-
не покрајине, који штити људска права и слободе сваког лица, зајемче-
на Уставом, потврђеним међународним уговорима о људским правима, 
општеприхваћеним правилима међународног права, законом и прописи-
ма АП Војводине.

Покрајински омбудсман посебно штити људска права и слободе од 
повреда учињених незаконитим, нецелисходним и неефикасним посту-
пањем органа покрајинске, градске и општинске управе, организација и 
јавних предузећа и установа које врше управна и јавна овлашћења, а чији 
је оснивач покрајина, односно град или општина на територији АП Војво-
дине.

Покрајинског омбудсмана бира и разрешава Скупштина двотрећин-
ском већином гласова од укупног броја посланика.

Покрајински омбудсман има заменике, чији се број, услови за избор, 
начин избора и надлежности уређују покрајинском скупштинском одлу-
ком о покрајинском омбудсману.

Покрајински омбудсман и његови заменици за свој рад одговорни су 
Скупштини.

Покрајински омбудсман и његови заменици уживају заштиту као 
посланици у Скупштини.

О покрајинском омбудсману доноси се покрајинска скупштинска одлу-
ка.

v. ФИНАНСИРАЊЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Буџет аутономне покрајине 
Члан 62.

АП Војводина има буџет у коме се приказују сви расходи и приходи 
којима се финансирају надлежности АП Војводине.

Буџет АП Војводине износи најмање 7% у односу на буџет Републике 
Србије.

Три седмине буџета АП Војводине користиће се за финансирање капи-
талних расхода.

Приходи аутономне покрајине 
Члан 63.

АП Војводина има изворне приходе којима финансира своје надлеж-
ности чију стопу самостално утврђује Скупштина АП Војводине својом 
одлуком у складу са законом којим се уређује финансирање АП Војводине.
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Врста и висина изворних прихода ближе се утврђује законом којим се 
уређује финансирање АП Војводине и одлуком Скупштине АП Војводине 
у складу са законом.

АП Војводина своје приходе стиче:
• наплатом пореза, такса и других накнада;
• приходима од имовине чији је титулар;
• учешћем у приходима јавних предузећа и установа;
• јавним зајмовима;
• комерцијалним зајмовима и кредитима;
• трансфером буџетских средстава;
• примањем донација и других давања без накнаде;
• из других извора.
а у складу са законом којим се уређује финансирање АП Војводине.
Приходом АП Војводине сматра се и допунски трансфер из буџета 

Републике Србије.

vi. УСАГЛАШЕНОСТ ПОКРАЈИНСКИХ ПРАВНИХ АКАТА,  
ОБЈАВЉИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Усаглашеност правних аката 
Члан 64.

Статут је највиши правни акт АП Војводине.
Статут, покрајинске скупштинске одлуке и други општи акти морају 

бити сагласни са Уставом и законом.
Покрајинске скупштинске одлуке и општи акти Скупштине морају 

бити у сагласности са Статутом.
Покрајинске уредбе, одлуке и други општи акти Покрајинске владе 

морају бити сагласни са Статутом и покрајинском скупштинском одлуком 
и другим општим актима Скупштине.

Акти покрајинских органа управе и организација морају бити саглас-
ни са Статутом, покрајинским скупштинским одлукама и другим општим 
актима Скупштине и Покрајинске владе.

Акти органа јединице локалне самоуправе морају бити сагласни са Ста-
тутом и покрајинским скупштинским одлукама.

Објављивање 
Члан 65.

Статут, покрајинске скупштинске одлуке и општи акти Скупштине, као 
и покрајинске уредбе и одлуке Покрајинске владе, објављују се у „Службе-
ном листу Аутономне Покрајине Војводине”.
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Акти Покрајинске владе, изузев аката из става 1. овог члана, акти 
покрајинских органа управе и организација објављују се када је то тим 
актима предвиђено.

Акти из ст. 1. и 2. овог члана објављују се на свим језицима који су у служ-
беној употреби у раду органа АП Војводине. У случају неусаглашености, 
меродаван је текст објављен на српском језику.

Ступање на снагу 
Члан 66.

Покрајинска скупштинска одлука и други општи акти ступају на снагу 
најраније осмог дана од дана објављивања.

Акти из става 1. овог члана могу да ступе на снагу и даном објављивања 
ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њихо-
вог доношења.

vii. ПРОМЕНА СТАТУТА

Предлог за промену Статута 
Члан 67.

Предлог за промену Статута могу поднети: најмање једна трећина од 
укупног броја посланика, Покрајинска влада и радно тело Скупштине 
надлежно за питања уставно-правног положаја АП Војводине и најмање 
40 000 бирача.

О предлогу за промену Статута одлучује Скупштина двотрећинском 
већином гласова од укупног броја посланика.

Утврђивање покрајинске скупштинске одлуке о промени Статута 
Члан 68.

Ако Скупштина усвоји предлог за промену Статута, приступа се изра-
ди,  односно разматрању покрајинске скупштинске одлуке о промени Ста-
тута.

Скупштина утврђује предлог покрајинске скупштинске одлуке о про-
мени Статута двотрећинском већином гласова од укупног броја посла-
ника и доставља га Народној скупштини Републике Србије, ради давања 
сагласности.
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viii. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.
За спровођење Статута донеће се покрајинска скупштинска одлука.
Покрајинску скупштинску одлуку о спровођењу Статута доноси 

Скупштина двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика.

Ступање на снагу 
Члан 70.

Овај Статут ступа на снагу након доношења одлуке о проглашењу у 
Скупштини и објављивања у “Службеном листу Аутономне Покрајине 
Војводине”.
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Iza nas je period od pet godina uspešnog rada, uprkos brojnim teškoća-
ma i osporavanjima. Možda nas je baš i to stimulisalo da dokažemo vrednosti 
Akademije i Vojvodine. Nažalost, ti, očigledno važni, postignuti rezultati nisu 
uvek bili dovoljno vrednovani u našoj sredini, gde još uvek ne postoji pravi 
sistem vrednosti, a na kojem očigledno treba i dalje svi da radimo. 

Kao regionalna i radna akademija Vojvođanska akademija nauka i umet-
nosti vezana je za prostor i ljude Vojvodine. Akcenat stavlja na stvaralaštvo i 
tradiciju regiona, te se poziva na prirodnu vezu čoveka i podneblja, na čuva-
nje izvornih vrednosti u svetu globalizacije koja sve zahvata, tako da uva-
žava tekovine tehnološke revolucije u koju smo uvučeni, a pokušava i poku-
šavaće da u istoriju i saznanje istakne i sabere sve ono što je neponovljiva 
vrednost Vojvodine, ne samo kao geografskog pojma. Duboka veza ljudi, pod-
neblja i stvaralaštva, potreba da se ljudi i zajednice integrišu nenasilno, ne od 
gore, nego od dole, uz uvažavanje svih vrhunskih kriterijuma koje globaliza-
cija nameće, daju smisao Vojvođanskoj akademiji. Između čoveka i apsoluta, 
zvali ga Prirodom, Univerzumom ili Bogom, postoji niz posrednika: arheti-
povi, polna pripadnost, porodica, selo, pokrajina, nacija, države, kontinenti, 
čovečanstvo, planeta ... Naučnici, umetnici, ali pre svega humanisti i intelek-
tualci, članovi Vojvođanske akademije neguju profesionalnu kompetenciju, 
moralnu doslednost, skepsu u mišljenju i toleranciju u ponašanju kao vrhun-
ske vrednosti svoje institucije i podneblja koje ju je iznedrilo.

Brojne su bile aktivnosti članova Vojvođanske akademije, koje su naišle 
na pozitivne odjeke kako u naučnoj sredini tako i u javnosti, jer Vojvođanska 
akademija je, sve je očitije, kao i Vojvodina i njena autonomija, potencijalni 
integrativni činilac Srbije i srednje Evrope.

Sada, kako bi informatičari rekli “treba da resetujemo naš računar” i da sa 
prvih pionirskih linija opstanka pređemo na naše stvarne zadatke kao regio-
nalne akademije vezane za Vojvodinu. U neku ruku, ova svečanost Vojvođan-
ske akademije, koja se održava u Skupštini Vojvodine, treba da pokaže javnosti 
značaj Vojvođanske akademije kao vrhunske institucije čija je uloga da negu-
je i razvija naučne i kulturne vrednosti i da pokaže u kojim pravcima treba ove 
stubove društva usmeravati. Sigurno da za to treba obezbediti i odgovaraju-
ću društvenu klimu, materijalne i druge uslove za nesmetani rad i razvoj Voj-
vođanske akademije. 

Pet GoDinA RADA vAnU
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Pri osnivanju, Vojvođanska akademija imala je tri redovna i dvanaest dopi-
snih članova. Sada ima tri redovna, 14 dopisnih i jednog počasnog člana.

Na žalost, u ovom periodu od pet godina preminula su četiri naša člana.

PRoF. DR veRA Diklić (1949-2004)

Rukovodila je i učestvovala u realizaciji više naučnoistraživačkih proje-
kata. Publikovala je 337 radova, od čega više od 200 u inostranim časopisima 
i četiri međunarodne monografije, i učestvovala na brojnim kongresima u 
zemlji i inostranstvu. Za rad o stanju hematoencefalne barijere kod multiple 
skleroze prof. dr Diklić dobila je nagradu Američke akademije za neurologiju, 
1995. godine u Sijetlu, a za radove iz MRS je tri puta dobijala nagradu Zavoisky. 
Bila je dopisna članica Vojvođanske akademije.

U julu 1989. godine bila je izabrana za aktivnog člana Evropskog udruženja 
za neurologiju, sa sedištem u Le Kremlin Bicetre (Francuska), a 1995. godine 
za člana Sekretarijata Međunarodnog udruženja za neuroepidemiologiju, sa 
sedištem u Betsedi (SAD). Bila je i član Internacionalnog i Evropskog udruže-
nja za magnetnu rezonancu.

PRoF. DR PAvle toMić (1948-2005) 

Neumitna smrt otrgla je iz naših redova, prerano i u naponu stvaralačke 
snage i htenja, priznatog naučnog radnika i pedagoga, omiljenog kolegu Pavla 
Tomića, dopisnog člana Vojvođanske akademije. U ukupnom bibliografskom 
popisu prof. Tomića je 230 bibliografskih jedinica, od čega je 18 udžbenika, 78 
autorskih jedinica za enciklopediju, 106 naučnih radova, 26 geografskih mono-
grafija i mnoga druga dela. Prof. Tomić nesumnjivo spada u red poznatih nauč-
nih radnika koji su postigli izvanredne rezultate u razvoju geografske nauke 
i nastave. Posebno treba istaći njegove velike zasluge za vrlo uspešan razvoj 
Instituta, odnosno Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno- 
matematičkog fakulteta u Novom Sadu na čijem je čelu bio gotovo punu deceni-
ju. Imao je mnoge značajne funkcije na Univerzitetu, Prirodno-matematičkom 
fakultetu, gde je bio dekan u dva mandata, kao i u brojnim strukovnim društvi-
ma. Pokretač je dva naučna i jednog naučnopopularnog časopisa.

AkADeMik RibáR bélA (1930-2006)

Naučni opus akademika Ribára vidno je doprineo nacionalnom i međuna-
rodnom nivou u istraživanju kristalne i molekularne strukture minerala, neor-
ganskih, organskih i biološki aktivnih prirodnih supstanci metodom rendgen-
ske difrakcije. Objavio je više od 177 naučnih radova, pretežno u renomiranim 
međunarodnim časopisima, koji su naišli na veliki odjek u oblasti kojom se 
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bavio. Svojim radovima obezbedio je sebi prvo mesto vrhunskog istraživača na 
prostoru bivše Jugoslavije na polju rendgenske kristalografije i stekao visoku 
naučnu reputaciju. Zahvaljujući tome, bio je najviše citiran istraživač u Vojvo-
dini. Više od 1000 citiranja radova dr B. Ribára u vodećim naučnim časopisi-
ma, knjigama, monografijama, priručnicima i disertacijama pokazuju prizna-
ti doprinos razvoju naučnog stvaralaštva na polju strukturne analize kristala. 
Objavio je i nekoliko knjiga. Posebno se ističe njegov veliki doprinos unapre-
đenju istraživanja kristalografije kod nas, i kao priznanje za to izabran je za 
počasnog predsednika Srpskog kristalografskog društva. Sa svojim istraživač-
kim timom ostvario je intenzivnu i plodnu međunarodnu saradnju. Pomenu-
tu međunarodnu naučnu saradnju dr B. Ribára ilustruje i činjenica da je znatan 
broj publikacija ostvario sa istraživačima iz drugih zemalja.

 Kao priznanje za dugogodišnji uspešan naučnoistraživački rad, 1987. godi-
ne izabran je za dopisnog člana Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, a 
za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti 2000. godine. Četiri 
godine kasnije, 2004, izabran je za redovnog člana ponovo osnovane Vojvo-
đanske akademije nauka i umetnosti, a 2005. za stranog člana Mađarske aka-
demije nauka. 

Dr B. Ribár posebno je zadužio našu Akademiju. Istrajno, hrabro i argu-
mentovano zauzimao se za reosnivanje Vojvođanske akademije nauka i umet-
nosti u vremenu i sredini koja za to nije imala razumevanja. Bio je član Matič-
ne komisije za reosnivanje Vojvođanske akademije i dao veliki doprinos radu 
Akademije, posebno u godini osnivanja. Zahvaljujući harizmi i velikom ugle-
du, akademik Béla Ribár zauzima ne samo značajno, već i izdvojeno mesto na 
našem naučnom prostoru. Rezultate i dela koja je ostavio, po obimu i znača-
ju, predstavljaju trajnu vrednost i zaslužuju divljenje i poštovanje. Neizbrisiv 
trag akademika Ribára poslužiće kao putokaz budućim generacijama naučni-
ka, naročito mlađim stvaraocima.

PRoF. DR PUnGoR eRnő (1923-2007)

Član Mađarske akademije nauka, član Vojvođanske akademije nauka i 
umetnosti, dobitnik Državne nagrade, ministar bez portfelja u penziji, pro-
fesor emeritus.

Bio je profesor na Institutu za neorgansku i analitičku hemiju na Univerzi-
tetu Loránd Eötvös i na Institutu za analitičku hemiju Univerziteta za hemij-
sku industriju u Vespremu, gde je, takođe, vršio dužnost predsednika Uni-
verziteta od 1968. do 1970. Vodio je Institut za opštu i analitičku hemiju na 
Budimpeštanskom tehničkom fakultetu u periodu 1970–1990, a bio je i dekan 
Škole za hemijsko inženjerstvo od 1972. do 1981. Imao je važnu ulogu u uspo-
stavljanju hemijske instrumentalne industrije u Mađarskoj. Bio je ministar 
bez portfelja od 1990. do 1994. zadužen za nauku, predsednik Mađarske komi-
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sije za tehnički razvoj, predsednik Mađarske komisije za atomsku energiju u 
direktor-osnivač Instituta Zoltan Bay za primenjena istraživanja.

Primio je mnoge nagrade u Mađarskoj i inostranstvu. Između ostalog, bio 
je odlikovan Zlatnom medaljom Akademije, Velikim krstom reda Republi-
ke Mađarske, Zlatnom medaljom Roberta Boyla, Zlatnom medaljom Talan-
te, Velikim nemačkim krstom za zasluge i Velikim viteškim krstom francuske 
legije časti. Izabran je za počasnog člana Royal Society. Bio je osnivač, funk-
cioner i član mnogih mađarskih i međunarodnih naučnih organizacija i pred-
sednik Svetske organizacije mađarskih inženjera i arhitekata. Bio je urednik i 
član uredništva nekoliko mađarskih i međunarodnih naučnih časopisa.

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti je u proteklih pet godina vred-
no radila na realizaciji naučnoistraživačkih projekata, od kojih posebno treba 
istaći rad na Enciklopediji Vojvodine, organizovanju naučnih konferencija, 
bogatoj izdavačkoj delatnosti, međunarodnoj saradnji i organizovanju nauč-
nih predavanja, izložbi i koncerata.

nAUčnoiStRAŽivAčki RAD, PRoJekti
Članovi Akademije, osim svojih redovnih obaveza u univerzitetskoj nasta-

vi i na projektima naučnih instituta i fakulteta, rukovodili su i učestvovali i u 
projektnim zadacima VANU.

Na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za 
sufinansiranje projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodi-
ne, bilo je odobreno osam projekata značajnih za naučni, duhovni i privred-
ni razvoj Pokrajine čiji je nosilac Vojvođanska akademija nauka i umetnosti. 

Navedeni projekti predstavljaju strateško opredeljenje Vojvođanske aka-
demije u naučnoistraživačkom radu pod zajedničkim naslovom „Prirodni i 
duhovni resursi Vojvodine“. U ostvarivanju navedenih istraživačkih zadataka, 
osim članova Vojvođanske akademije, učestvovali su i naučni radnici izvan 
njenog sastava.

PRoJekti oDelJenJA DRUštvenih nAUkA i UMetnoSti

1.	 Duhovni resursi Vojvodine
Rukovodilac projekta je akademik Julijan Tamaš.
Teme pomenutog projekta su:

• Pravni položaj nacionalnih (“manjinskih”) zajednica u Vojvodini (u svetlu evrop-
skih konvencija i konstitucionih odredaba unutrašnjeg prava evropskih zemalja)

Rukovodilac teme je prof. dr Jožef Salma.
• Višejezičnost i multikulturalizam u Vojvodini
Rukovodilac teme je prof. dr Lajoš Genc.
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• “Male” književne i kulturne tradicije u Vojvodini i svetu i njihov značaj za opis pri-
rode književnosti i kulture i teorijskih osnova istorije književnosti

Rukovodilac teme je akademik Julijan Tamaš.

2.	 Projekat Istraživanje istine o stradanju naroda Vojvodine 1941-1948.
  Rukovodilac projekta bio je prof. dr Dragoljub Živković.

PRoJekti oDelJenJA PRiRoDnih i tehničkih nAUkA

1.	 Matematički modeli za donošenje odluka pod neodređenim uslovima 
i njihova primena

Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.

2.	 Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase 
kao energenta,	a posebno biogasa

Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član.

3.	 Determinacija,	 evaluacija i očuvanje genetičkih resursa strnih žita 
Vojvodine

Rukovodilac projekta bio je prof. dr Srbislav Denčić, dopisni član.

4.	 Teški metali u sistemu zemljište-biljka
Rukovodilac projekta bio je akademik Rudolf Kastori.

5.	 Istraživanja mogućnosti primene nanostruktura
Rukovodilac projekta bio je prof. dr Bratislav Tošić, dopisni član.

6.	 Strukturna i fizičko-hemijska ispitivanja derivata i inkluzionih kom-
pleksa alicina i tečno-kristalnih supstancija 

Rukovodilac projekta bio je akademik Béla Ribár.

7.	 Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupa-
ma Vojvodine

Rukovodilac projekta je prof. dr Branimir Gudurić, dopisni član.

8.	 Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i derivata piridin-
karboksilne kiseline

Rukovodilac projekta je prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član.

9.	 Vodoprivredni bilans Vojvodine - optimalno upravljanje i održivi 
razvoj

Rukovodilac projekta bio je prof. dr Milorad Miloradov, dopisni član.
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10.	Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte za smanjenje izlečivog 
slepila u Vojvodini

Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodanka Latinović, dopisna članica.

MeĐUnARoDni PRoJekti

1.	 Integrated Management of the Selected River Basin Complying with 
the European Water Framework Directive

Nastavak saradnje započete 2005. godine sa Výskumnú ústav vodného hos-
podárstva, Bratislava (Naučnoistraživački institut za vodoprivredu, Bratisla-
va). Rukovodilac projekta bio je dopisni član VANU prof. dr Milorad Milora-
dov.

2.	 Zagađivanje zemljišta toksičnim elementima
Ovaj projekat se realizuje u okviru naučne saradnje Srpske akademije 

nauka i umetnosti i Mađarske akademije nauka. Rukovodilac projekta je aka-
demik Rudolf Kastori.

enCikloPeDiJA voJvoDine
U 2008. godini započet je rad na projektu Enciklopedija Vojvodine. 
Enciklopedija Vojvodine zamišljena je kao regionalna enciklopedija u koju 

će biti uvršteno, i u njoj opisano i objašnjeno ono što je bitno odredilo njenu 
prošlost i ono što čini njenu sadašnjost, kako bismo čitaocima i korisnicima 
iste predstavili njen potpuni identitet. Realizacija tog projekta je od poseb-
nog značaja za Vojvodinu. Njeno predstavljanje pre svega građanima Vojvodi-
ne, a posebno mladim generacijama, ali i građanima Srbije i građanima sused-
nih zemalja treba da pokaže kako se kroz stoleća održala i razvijala u slozi ova 
višenacionalna i višekonfesionalna zajednica, uprkos povremenim iskušenji-
ma koja nisu bila mala.

Kao informativna ispomoć i putokaz korisnicima biće uneti i neki bitni 
opšti pojmovi, koji predstavljaju ključ koji olakšava pristup odrednicama koje 
će pratiti razvoj nauke, kulture i umetnosti, kao i svih oblasti društvene prak-
se u Vojvodini. Biće predstavljeni svi važni događaji, istorijska zbivanja na 
ovom prostoru, kao i ona koja su indirektno, ali značajno, uticala na sudbinu 
ovog tla i ljudi koji tu žive. Biće predstavljeni portreti ličnosti koje su dale svoj 
doprinos onome što čini duhovnu i materijalnu građevinu koja se danas zove 
moderna evropska regija Vojvodina, a koja je dugo i strpljivo građena. Biće to 
ličnosti rođene ovde, koje su ovde ostvarile svoja dela, kao i one ličnosti koje 
su svoj stvaralački doprinos dale u drugim sredinama i kulturama. Zabeleži-
će se i ličnosti iz drugih sredina i naroda u čijem je stvaralačkom fokusu bila 
Vojvodina.
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Glavni urednik je Tomislav Ketig, a odgovorni urednik je akademik Endre 
Pap. Glavna redakcija okuplja 17 članova, od kojih je 6 iz sastava Vojvođanske 
akademije, sa više od sto stručnih saradnika. Upravo je završen rad na abece-
darima odrednica pod A i B.

nAUčne konFeRenCiJe
• Vojvođanska akademija nauka i umetnosti je u oktobru 2004. godi-

ne organizovala okrugli sto na temu „Problemi u kvalitetu pšenice roda 
2004. godine u Vojvodini“. Cilj sastanka bio je da se rasvetle i naučno obja-
sne razlozi relativno loših farinoloških kvaliteta zrna pšenice roda 2004. 
godine. Gost predavač je bio uvaženi prof. dr Radomir Lastić sa Tehnič-
kog univerziteta, Katedre za biohemiju i tehnologiju prehrambenih pro-
izvoda iz Budimpešte. Okruglom stolu prisustvovalo je oko 50 naučnih 
radnika i stručnjaka za biohemiju i tehnologiju ugljenohidratne hrane. 

• Odsek za rusinistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i VANU orga-
nizovali su u novembru 2004. godine međunarodni naučni skup posve-
ćen životu i delu Gavrila Kosteljnika (1886–1948), kodifikatora rusinskog 
književnog jezika u Bačkoj, utemeljivača rusinske književnosti i najzna-
čajnijeg ukrajinskog filozofa u prvoj polovini XX veka, a povodom sto 
godina od izlaženja njegovog idiličnog venca „Iz mog sela“, prve knjige 
umetničke književnosti Rusina u Bačkoj. Zbornik radova sa ovog skupa 
objavio je Nacionalni univerzitet Ivan Franko u Lavovu.

• U januaru 2006. godine održan je naučni skup sa međunarodnim uče-
šćem Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Voj-
vodini i zemljama u tranziciji. Skup je imao tri tematske celine: Pravni aspekti tran-
zicije, Višejezičnost i multikulturalizam, Nauka i kultura u zemljama u tranziciji.

• U maju 2006. održan je skup The Joint Workshop on the Geothermal and Bio-
mass Energy Sources for Countries Along the Danube.
Skup je organizovan u saradnji sa Donauhochschule u Ulmu i Fakulte-
ta tehničkih nauka u Novom Sadu. Skup je bio komplement istraživačkih 
aktivnosti u okviru projekta VANU „Razvoj pravnih i tehničkih propi-
sa za korišćenje biomase kao energenta, a posebno biogasa“ koji se finan-
sira sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

• U septembru 2006. održana je konferencija „VANU na putu ka evropskim 
integracijama“, na kojem je učestvovalo pet predsednika i potpredsednika 
akademija nauka Austrije, Mađarske, Slovačke, Rumunije i Bosne i Her-
cegovine. Predstavnici ovih akademija nauka su bez rezerve podržali 
smisao i opravdanost postojanja i rada VANU.

• U septembru 2006. održan je međunarodni naučni skup Energija – izvor 
postojanja.
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Naučni skup je organizovan u saradnji sa Internacionalnom asocija-
cijom „Kosmos i filozofija“ i Asocijacijom filosofa Jugoistočne Evrope. 
Učesnike su pozdravili Nenad Čanak (počasni predsednik Konferenci-
je), akad. Evangelos Moucopulos (predsednik Internacionalne asocijaci-
je „Kosmos i filozofija“), prof. dr Ivan Kalčev (predsednik Asocijacije filo-
sofa Jugoistočne Evrope) i akad. Julijan Tamaš (predsednik VANU). Rad 
se odvijao u tri sekcije: Energija kao fenomen, Energija u kosmičkom prostoru 
i Energija i čovek. Na skupu je učestvovalo gotovo 40 istraživača iz Srbi-
je, Rusije, Bugarske, Grčke, Makednije, Francuske, SAD, Pakistana i Gane. 
Objavljen je Zbornik sa 19 apstrakata, na 23 strane.

• U junu 2007. godine održan je simpozijum sa međunarodnim učešćem 
Panonija – Balkan – Sredozemlje povodom 80 godina života i 60 godina 
rada akademika Bogumila Hrabaka.
Simpozijum je imao i prigodan, svečarski karakter, jer je njim obeleženo 
80 godina života i 60 godina rada akademika Bogumila Hrabaka, dugo-
godišnjeg profesora na predmetu Opšta istorija srednjeg veka na Odse-
ku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Predsednik VANU se 
posebno toplo zahvalio akademiku Hrabaku na njegovoj donaciji Vojvo-
đanskoj akademiji, zahvaljujući kojoj je formiran Fond akademika Bogumila 
Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija.
Akademik Bogumil Hrabak je, na kraju skupa, održao veoma inspirativ-
no i dirljivo predavanje o metodama istorijskih istraživanja, posle čega 
je usledila živa diskusija u kojoj su učestvovali svi podnosioci referata. 
Objavljen je i zbornik radova. 

•  U junu 2007. održan je The 21st Working Meeting of the Regional Hydrological 
Cooperation of the Danube Countries in the Framework of the IHP/UNESCO 
Učestvovalo je preko 20 eksperata hidrologa iz svih podunavskih zema-
lja.

•  U oktobru 2007. održan je Workshop Cereals Straw and Agricultural Residues 
for Bioenergy in New Member States and Candidate Countries.
Skup je VANU organizovala u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka 
Univerziteta u Novom Sadu i European Commission, Joint Research 
Centre, Institute for Environment and Sustainability, Renewable Ener-
gies Unit, Ispra (Va) Italy. Bilo je 25 učesnika iz 12 zemalja Evrope. Rad 
Workshop-a odvijao se sukcesivno u četiri dela: Resources of Cereal 
Straw and Agricultural Residues, Resources and Competitive Uses, Envi-
ronmental and Agricultural Constraints i Implementation Issues. Rado-
vi sa skupa se mogu naći na stranici http://re.jrc.ec.europa.eu/biof/.

•  U aprilu 2008. godine održan je naučni skup Vasa Stajić – misao i delo.
Naučni skup, posvećen životu i delu Vase Stajića, odvijao se u tri temat-
ske celine, u okviru kojih je saopšteno 15 radova. U radovima je prikazana 
politička misao Vase Stajića, kao i njegovo delovanje u priključenju Voj-
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vodine Srbiji i učešće u jugoslovenskom ujedinjenju, kao i rad na saku-
pljanju građe za istoriju Novog Sada, Mokrina i Vojvodine uopšte. Objav-
ljen je zbornik radova.

• U Subotici je, počev od 2004. godine, svake godine održavan Internati-
onal Symposium on Intelligent Systems and Informatics, SISY (Međunarod-
ni simpozijum o inteligentnim sistemima i informatici). Konferenciju 
organizuje Vojvođanska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Poli-
tehničkim univerzitetom (Budimpešta), Višom tehničkom školom (Subo-
tica), Departmanom za matematiku i informatiku Univerziteta u Novom 
Sadu, Ministarstvom nauke Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za nauku 
i tehnološki razvoj AP Vojvodine, Mađarskom fazi asocijacijom, IEEE 
Neural Networks Chapters (Mađarska), IEEE Joint Chapter of IES and 
RAS (Mađarska) i gradom Suboticom. Predsedavajući iz Srbije je akade-
mik Endre Pap, predsednik VANU i član Evropske akademije nauka, a iz 
Mađarske prof. dr Janos Fodor, prorektor Politehničkog univerziteta u 
Budimpešti. 
Glavni cilj ovog tradicionalnog simpozijuma je da okupi istraživa-
če raznih profila (inženjere, matematičare, informatičare, ekonomiste, 
lekare), pre svega iz Mađarske i Srbije, a na njemu sa radovima učestvuju i 
istraživači iz Italije, Francuske, Slovačke, Austrije, Belgije, Luksemburga, 
Rumunije, Slovenije, Kanade, Irana, Izraela, Portugalije, Australije, SAD, 
Pakistana. Simpozijum omogućava dalje proširenje saradnje u aktuelnoj 
oblasti inteligentnih sistema: teoriji odlučivanja, fazi sistemima, fazi i 
neuro-fazi kontroli, sistemima baze znanja, ekspertnim sistemima, inte-
ligentnim robotima, interakciji čovek-robot, inteligentnoj mehanotro-
nici: CAD/CAM/CAE sistemima, te primenama u industriji, ekonomiji, 
obrazovanju, medicini, saobraćaju itd. 

• U septembru 2008. godine održana je međunarodna konferencija Pla-
nning and Management of Water Resources Systems, povodom 50 godina nauč-
nog rada i 75 godina života prof. dr Milorada Miloradova, dopisnog člana 
VANU. Organizatori konferencije bili su: VANU, Institut za vodoprivre-
du „Jaroslav Černi“ (Beograd) i Fakultet tehničkih nauka Univerziteta 
u Novom Sadu. Ciljevi Konferencije su, između ostalog, bili: promocija 
boljeg razumevanja prostornih, tehničkih, ekonomskih i institucional-
nih karakteristika vodnih resursa, njihov uticaj na eko-sistem i društve-
ni razvoj, zatim poboljšanje postojećih i usvajanje novih modela i tehni-
ka za planiranje u vodoprivredi, bolja artikulacija uloge monitoringa i 
informacionih sistema u prikupljanju podataka, razvijanje novih moguć-
nosti u slučajevima suše i poplave i drugi. Skup je okupio preko 40 nauč-
nika i stručnjaka iz Srbije, Mađarske, Hrvatske, SAD, Kanade, Austrije, 
Slovačke, Slovenije, Nemačke i Engleske. Radovi su objavljeni u zborniku 
radova na engleskom jeziku. 
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• U junu 2009. VANU je bila saorganizator međunarodne konferencije 
Safe Children in Safe Communities. Organizator je bio Centar za jugoistočnu 
Evropu u Novom Sadu pri nevladinoj organizaciji Bezbedna zajednica sa 
sedištem u Stokholmu.

izDAvAčkA DelAtnoSt
Uredništvo izdanja VANU čine akademik Rudolf Kastori (glavni urednik), 

akademik Julijan Tamaš i akademik Endre Pap. Izdavanje publikacija omogu-
ćili su Pokrajinski sekretarijat za kulturu i sponzori. Doktorske disertacije su 
objavljene sredstvima Fonda akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje 
doktorskih disertacija.

U proteklih pet godina Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavi-
la je trideset tri publikacije:

SeRiJSkA PUblikACiJA 

1. Godišnjak VANU 2004. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi 
Sad, 2005. p 120;

2. Godišnjak VANU 2005. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi 
Sad, 2006. p 218;

3. Godišnjak VANU 2006. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi 
Sad, 2007. p. 69;

4. Godišnjak VANU 2007. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi 
Sad, 2008, p. 108;

5. Godišnjak VANU 2008. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi 
Sad, 2009. p 56.

AkADeMSke beSeDe

6. Béla Ribár, Kristalne strukture itrijumovih nitrata = Crystal structures of yttri-
um nitrates (Akademske besede ; knj. 1), Novi Sad, 2006, p. 76.

7. Rudolf Kastori, Azot i životna sredina = Nitrogen and environment (Akadem-
ske besede ; knj. 2), Novi Sad, 2006, p. 177.

8. Julijan Tamaš, O prirodi književnosti i prirodi proučavanja književnosti (Aka-
demske besede ; knj. 3), Novi Sad, 2007, p. 160.

9. Endre Pap, Monotone realne operacije i njihova primena = Monotone real ope-
rations and their applications (Akademske besede ; knj. 4), Novi Sad, 2008, 
p. 131. 
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MonoGRAFiJe

10. B. Tošić, V. Sajfert, D. Popov, J. Šetrajčić, D. Ćirić, Primena diferencnog raču-
na u analizi nanostruktura. Novi Sad, 2005. p 193.

11. Bogomil Karlavaris, Fenomen dečjeg crteža. Novi Sad, 2007, p. 53.
12. Rudolf Kastori, Ivana Maksimović, Ishrana biljaka. Novi Sad, 2008, p. 237.
13. Rudolf Kastori, Növényélettan- kompendium, Novi Sad, 2009, p. 98
14.  Milorad Miloradov et al.: Integrated Management of Selected River Basin 

Complying with the European Water Framework Directive (Integrisano uprav-
ljanje odabranim rečnim slivom u skladu sa okvirnim evropskim direk-
tivama). Novi Sad, 2008, p. 221.

15. Milorad Miloradov, Stevan Prohaska, Anđelko Soro, Brankica Majkić, 
Dušan Đurić, Metodologija za izradu vodoprivrednog bilansa Vojvodine. Novi 
Sad, 2008, p. 248.

16. Miloš Tešić, Ferenc Kiš, Veroslav Janković, Mogućnosti proizvodnje i kori-
šćenja biodizela u AP Vojvodini. Novi Sad, 2008, p. 173.

17.  Julijan Tamaš, Veličina malih. Novi Sad, 2008, p. 290.
18. Branimir Gudurić, Milan Breberina, Dušan Jovanović: Rak debelog creva u 

Vojvodini, Novi Sad, 2009, p. 278 

zboRniCi RADovA SA nAUčnih SkUPovA

19. Zbornik apstrakata sa međunarodnog skupa Energija kao izvor nastajanja. 
Novi Sad, 2006. p. 32. 

20. Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem Jezik, obra-
zovanje, nauka, kultura, zaštita ljudskih i manjinskih prava u Vojvodini i zemljama 
u tranziciji. Novi Sad, 2007, p. 173.

21. Zbornik radova sa simpozijuma sa međunarodnim učešćem Panonija – 
Balkan – Sredozemlje – povodom 80 godina života i 60 godina rada aka-
demika Bogumila Hrabaka. Novi Sad, 2007, p. 363.

22. Zbornik radova sa konferencije „VANU na putu ka evropskim integracijama“ 
– povodom 2. godišnjice rada VANU, 2007.

23. Zbornik radova sa međunarodnog skupa Planning and Management of 
Water Resources Systems, 2008.

24. Zbornik radova sa naučnog skupa Vasa Stajić – misao i delo. Novi Sad, 
2008, p. 183. 

25. Vojvođanska akademija je bila saizdavač Zbornika radova sa šest sim-
pozijuma o inteligentnim sistemima održanih u Subotici od 2004. do 
2009. godine.
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FonD zA PUblikovAnJe DoktoRSkih DiSeRtACiJA boGUMil hRAbAk

26. Janko Ramač, Rusnaci u Južneî Ugorskeî: (1745–1918). Doktorska disertaci-
ja. Novi Sad, 2007, p. 525.

27. Márta Cseh, Az e-t ö-vel váltó szabad alternánsok viselkedése a vajdasági magyar 
nyelvben és lexikográfiánk ebből adódó feladatai (Ponašanje dubleta tipa fel/
föl u mađarskom jeziku u Vojvodini i odražavanje te pravilnosti u leksi-
kografiji kod nas). Doktorska disertacija. Novi Sad, 2008, p. 124.

28. Marija D. Sakač, Psihološki profil ličnosti studenata. Doktorska disertacija. 
Novi Sad, 2008, p. 319.

29.  Zoltán Györe, Mađarski i srpski nacionalni preporod. Doktorska disertaci-
ja. Novi Sad, 2009, p. 528.

kAtAlozi UMetničkoG StvARAlAštvA

30. Stevan Lazukic, Vojvodina stara: fotografije, Novi Sad, 2007, p. 219.
31. Katalog za samostalnu izložbu prof. dr Bogomila Karlavarisa, dopisnog 

člana VANU. Novi Sad, p. 54.
32. Halugin : Skulpture [Katalog za samostalnu izložbu mr Save Halugina, 

dopisnog člana VANU]. Novi Sad, p. 58.

eDiCiJA ŽivA iStoRiJA

33. Nadežda Radović, Vojvodina – snovi i konflikti, knjiga intervjua objavlje-
nih u listu Danas. Novi Sad, p. 222.

Objavljen je katalog izdanja Vojvođanske akademije nauka i umetnosti na 
srpskom i engleskom jeziku, koji obuhvata period 2004–2008. 

MeĐUnARoDnA SARADnJA
U proteklih pet godina Vojvođanska akademija nauka i umetnosti uspo-

stavila je i nastavila da proširuje svoju saradnju sa akademijama i inostra-
nim naučnim institutima. Realizovana je saradnja zasnovana na bilatelarnim 
ugovorima sa sledećim akademijama i institucijama:

• Austrijska akademija nauka (Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten);

• Slovačka akademija nauka (Slovenská Akadémia Vied);
• Dukljanska akademija nauka i umjetnosti;
• Ugovor o saradnji na istraživanjima strukture i fizičkih osobina tečnih 

kristala potpisan je sa Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizi-
kai és Optikai Kutatóintézet, Budapest (Institut za fiziku čvrstog stanja 



VANU – Godišnjak 2009.

56

i optiku Mađarske akademije nauka, Budimpešta). Rukovodilac saradnje 
je bio akademik Béla Ribar;

• Naučnoistraživački institut za vodoprivredu (Výskumnú ústav vodné-
ho hospodárstva), Bratislava. Saradnja se odvija na trogodišnjem projek-
tu „Integrated Management of Selected River Basin Complying with the 
European Water Framework Directive“. Rukovodilac saradnje je prof. dr 
Milorad Miloradov, dopisni član Vojvođanske akademije;

• Mađarska akademija nauka (Magyar Tudományos Akadémia); Javno telo, 
Mađarska sekcija evropskog udruženja društava za podsticanje korišće-
nja biomase, Budimpešta, u tehničkim i prirodnim naukama. Rukovodi-
lac saradnje je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član Vojvođanske akademije;

• Politehnički univerzitet (novo ime Obuda univerzitet) u Budimpešti, 
rukovodilac akademik Endre Pap;

• Katedra za međunarodno i javno pravo Instituta za državne i prav-
ne nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Miškolcu (Miskolci Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Karának Államtudományi Intézetének 
Nemzetközi Jogi Tanszéke) i Pravno odeljenje regionalnog odeljenja 
Mađarske akademije nauka (Magyar Tudományos Akadémia Miskolci 
Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottsága), Miškolc, u pravnim nauka-
ma. Rukovodilac saradnje je prof. dr József Szalma, dopisni član Vojvo-
đanske akademije;

• Regionalno odeljenje Mađarske akademije nauka u Segedinu (Magyar 
Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága). Rukovodilac sarad-
nje je dopisni član Vojvođanske akademije József Szalma;

• U okviru saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Mađar-
ske akademije nauka (MTA), akademik Rudolf Kastori je rukovodilac 
saradnje u ime SANU, na projektu koji se odnosi na istraživanja u vezi 
sa dugotrajnim stacionarnim poljskim ogledima sa teškim metalima. 
Saradnja se realizuje preko Instituta za pedologiju i agrohemiju MTA 
(Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Inté-
zete);

• Potpisan je ugovor o saradnji na naučnoistraživačkim projektima u obla-
sti biogasa i biomase sa Bavarskim zavodom za poljoprivredu – Insti-
tutom za poljoprivrednu tehniku i stočarstvo iz Frajzinga za period 
2008–2010. Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član Voj-
vođanske akademije;

• Potpisan je ugovor o saradnji sa Slovačkom akademijom nauka za zajed-
ničko izdavanje knjige Istorija Slovačke autora prof. dr Dušana Kovača, 
potpredsednika Slovačke akademije nauka.
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PReDAvAnJA i konCeRti

Naša akademija organizovala je u proteklom periodu 31 predavanje i 13 
koncerata. Koncerti su organizovani u tesnoj saradnji sa Akademijom umet-
nosti u Novom Sadu.

Počasni član VANU Robert Hammerstiel održao je izuzetno emotivno i 
interesantno predavanje iz kojeg prenosimo nekoliko misli o njegovoj naroči-
toj povezanosti sa postojbinom:

„U mom stvaralaštvu, koje traje već više od pola veka, radi se o ljudskom 
dostojanstvu, stavu figuracija, umerenosti i skladnoj euritmiji u slikovitom 
oblikovanju – skladnosti svih stvari i sveg postojanja. Mislim da mi je moje 
poreklo bilo od velike pomoći u mom umetničkom stvaralaštvu i to je slučaj u 
celom mom životu. Detinjstvo u Vojvodini, u Banatu i odrastanje usred razli-
čitih nacionalnosti. Svaki narod uvek poseduje izvesne posebnosti u svojim 
običajima.

Sada, u ovim godinama, često dolazim u Vojvodinu, do mesta moje mla-
dosti da ne bih izgubio taj sjaj. Volim svoj grad Vršac, volim svoje ljude tamo. 
Volim ptice i ulične pse, sve što vidim. Za stopala mi je zalepljena rodna zemlja 
koju ću ceo život nositi sa sobom i ovekovečiti u svojim slikama. Da li su to 
daleke ravnice, mnoštvo reka, mirna sela sa stanovnicima koji deluju pomalo 
arhaično. Vršačka brda i užurbano, stalno kretanje ljudi u mom gradu. Goto-
vo vizantijski ritual sveštenstva u crkvama, pre svega u mojoj ulici, u Uspen-
skoj crkvi.“

DelAtnoSti člAnovA izvAn vAnU
Naučna produkcija članova Vojvođanske akademije u proteklih pet godina 

izvan njenih okvira rada.
Broj objavljenih –
• knjiga – 16
• poglavlja u monografijama – 12
• radova u inostranim časopisima – 91
• radova u domaćim časopisima – 103
• radova u Zbornicima radova međunarodnih naučnih skupova – 160
• radova u Zbornicima radova domaćih naučnih skupova – 121
• stvorenih sorti priznatih u inostranstvu – 18
• stvorenih sorti priznatih u Srbiji – 13
• izložbe – 10.

Nekoliko članova Vojvođanske akademije u proteklom periodu spada u 
najcitiranije naučne radnike u svojim oblastima u Srbiji.
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Tri člana Vojvođanske akademije su kao članovi drugih akademija uče-
stvovali i u radu Mađarske akademije nauka (akademik Rudolf Kastori), Ukra-
jinske akademije nauka (akademik Julijan Tamaš), Evropske akademije nauka 
u Briselu (akademik Endre Pap).

Članovi Vojvođanske akademije učestvovali su u radu Senata Univerziteta 
u Novom Sadu i njegovim Stručnim većima.

Članovi Vojvođanske akademije su i članovi strukovnih akademija:
Jugoslovenske inženjerske akademije, Naučne inžinjerske akademije, 

Medicinske akademije Srpskog lekarskog društva.
Članovi Vojvođanske akademije bili su dobitnici većeg broja međunarod-

nih priznanja: počasnog doktorata i počasnih profesora.
Pored toga, članovi Vojvođanske akademije nauka i umetnosti bili su ured-

nici većeg broja naučnih časopisa, monografija i organizatori naučnih skupo-
va.

bUDUći RAD
Akademija će nastaviti sa radom na prethodno navedenim naučnim pro-

jektima čiji je osnovni cilj proučavanje prirodnih i duhovnih resursa Vojvodi-
ne, a u saradnji sa Univerzitetom u Novom Sadu na novim domaćim i međuna-
rodnim projektima vezanim za Vojvodinu.

• Predstoji rad na započetom velikom dugogodišnjem projektu Enciklope-
dija Vojvodine. S tim u vezi iz štampe je upravo izašla prezentacija sa abe-
cedarom odrednica na A i B – Prezentacija Enciklopedije Vojvodine, sa bio-
grafijama članova uredništva i spiskovima članova stručnih redakcija. 
Očekujemo da će do kraja godine izaći prvi tom na slova A i B.

• U narednom periodu nastojaćemo da se dalje razvija saradnja sa drugim 
domaćim i inostranim akademijama i naučnim institucijama.

• U Statutu AP Vojvodine položaj Vojvođanske akademije je definisan, što 
u budućnosti omogućava još tešnju saradnju sa pokrajinskom vlašću, koju 
želimo da dalje operacionalizujemo tako da Vojvođanska akademija svo-
jim radom doprinosi ekonomskom i duhovnom razvoju Vojvodine i šire.

• Rad Vojvođanske akademije u velikoj meri otežava neodgovarajući sme-
štaj. Nadamo se da ćemo u saradnji sa gradonačelnikom Novog Sada i 
njegovim kabinetom, a uz podršku pokrajinske vlasti, ovaj gorući pro-
blem u skoroj budućnosti na odgovarajući način rešiti. Bez adekvatnog 
prostora sigurno nije moguće proširiti delatnost i povećati efikasnost 
rada Vojvođanske akademije.

•  U narednom periodu Vojvođanskoj akademiji predstoji veoma važan i 
odgovoran zadatak, izbor novih redovnih, dopisnih, inostranih i poča-
snih članova (javni poziv je u toku). Oni treba da predstavljaju pojačanje 
za Vojvođansku akademiju kako po ugledu tako i u našoj daljoj aktivno-
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sti. Ovi izbori će istovremeno biti i prilika da se popune praznine u poje-
dinim važnim oblastima delatnosti Vojvođanske akademije, koje su do 
sada ostale nepokrivene.

• Vojvođanska akademija će nastaviti da organizuje naučna i stručna pre-
davanja u vezi sa značajnim i aktuelnim društvenim, kulturnim i eko-
nomskim problemima, kao i izložbe i koncerte.

• Vojvođanska akademija nauka i umetnosti će nastaviti da radi u nared-
nim godinama u korist nauke, umetnosti i građana Vojvodine, Srbije i 
šire. 
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Članovi Akademije, osim svojih redovnih obaveza u univerzitetskoj nasta-
vi i na projektima naučnih instituta i fakulteta, u 2009. godini rukovodili su i 
učestvovali i u projektnim zadacima VANU.

Na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj za 
sufinansiranje projekata od značaja za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodi-
ne, objavljenom u martu 2009. godine, odobreno je šest projekata značajnih za 
naučni, duhovni i privredni razvoj Pokrajine čiji je nosilac Vojvođanska aka-
demija nauka i umetnosti. Članovi Odeljenja društvenih nauka i umetnosti 
rukovodili su i učestvovali u realizaciji jednog projekta, a članovi Odeljenja 
prirodnih i tehničkih nauka u šest.

PRoJekAt oDelJenJA DRUštvenih nAUkA i UMetnoSti

• Duhovni resursi Vojvodine
Rukovodilac projekta je akademik Julijan Tamaš.

PRoJekti oDelJenJA PRiRoDnih i tehničkih nAUkA

• Matematički modeli za donošenje odluka pod neodređenim uslovima i 
njihova primena

Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.

• Razvoj kompleksa tehničkih i pravnih propisa za korišćenje biomase 
kao energenta,	a posebno biogasa

Rukovodilac projekta je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član.

• Rana detekcija karcinoma debelog creva u različitim etničkim grupa-
ma Vojvodine

Rukovodilac projekta je prof. dr Branimir Gudurić, dopisni član.

• Razvoj hemijskih metoda analize neonikotinoida i derivata piridin-
karboksilne kiseline

Rukovodilac projekta je prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član.

nAUčnoiStRAŽivAčki RAD
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• Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte za smanjenje izlečivog 
slepila u Vojvodini

Rukovodilac projekta je prof. dr Slobodanka Latinović, dopisna članica.

Navedeni projekti predstavljaju strateško opredeljenje VANU u naučnoi-
straživačkom radu pod zajedničkim naslovom „Prirodni i duhovni resursi 
Vojvodine“. Naučnoistraživački rad VANU u narednoj godini biće usmeren u 
istom pravcu.

U 2009. godini nastavljen je rad na projektu Enciklopedija Vojvodine. 
Glavni urednik je Tomislav Ketig. Glavna redakcija okuplja 17 članova, od 
kojih je šest iz sastava VANU.

U ostvarivanju navedenih istraživačkih zadataka, osim članova VANU, 
učestvovali su i naučni radnici izvan njenog sastava.

MeĐUnARoDni PRoJekAt

• Zagađivanje zemljišta toksičnim elementima
Ovaj projekat se realizuje u okviru naučne saradnje Srpske akademije 

nauka i umetnosti i Mađarske akademije nauka. Rukovodilac projekta je aka-
demik Rudolf Kastori.
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U 2009. godini Vojvođanska akademija nauka i umetnosti nastavila je da 
proširuje svoju saradnju sa akademijama i inostranim naučnim institutima. U 
protekloj godini realizovana je saradnja sa sledećim institucijama:

• Austrijska akademija nauka (Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten),

• Slovačka akademija nauka (Slovenská Akadémia Vied),
• Dukljanska akademija nauka i umjetnosti,
• Nacionalna akademija nauka Ukrajine (Національна академія наук 

України),
• Mađarska akademija nauka (Magyar Tudományos Akadémia); Javno telo, 

Mađarska sekcija evropskog udruženja društava za podsticanje korišće-
nja biomase, Budimpešta, u tehničkim i prirodnim naukama. Rukovodi-
lac saradnje je prof. dr Miloš Tešić, dopisni član VANU,

• Katedra za međunarodno i javno pravo Instituta za državne i prav-
ne nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Miškolcu (Miskolci Egye-
tem Állam- és Jogtudományi Karának Államtudományi Intézetének 
Nemzetközi Jogi Tanszéke) i Pravno odeljenje regionalnog odeljenja 
Mađarske akademije nauka (Magyar Tudományos Akadémia Miskolci 
Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottsága), Miškolc, u pravnim nauka-
ma. Rukovodilac saradnje je prof. dr József Szalma, dopisni član VANU,

• Regionalno odeljenje Mađarske akademije nauka u Segedinu (Magyar 
Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága). Rukovodilac sarad-
nje je dopisni član VANU prof. dr József Szalma,

• U okviru saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i Institu-
ta za pedologiju i agrohemiju Mađarske akademije nauka (Magyar Tudo-
mányos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete), akademik 
Rudolf Kastori je rukovodilac saradnje u ime SANU,

• Prof. dr Ferenc Gaál, dopisni član VANU, koordinator je rada vojvođan-
skih spoljnih članova Javnog tela Mađarske akademije nauka.

Zahvaljujući ugovoru o saradnji sa Austrijskom akademijom nauka (ÖAW), 
omogućen je i boravak dr Michaela Portmanna iz Istorijske komisije Austrij-
ske akademije nauka (Historische Kommission der ÖAW) i studijska poseta 
VANU. Tom prilikom dr Michael Portmann održao je i predavanje (videti str. 
63).

MeĐUnARoDnA SARADnJA
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VANU je, u 2009. godini, bila saorganizator jednog naučnog skupa. Orga-
nizovano je šest predavanja i četiri koncerta.

nAUčni SkUPovi

• Od 22. do 25. juna 2009. održana je međunarodna konferencija Safe Chil-
dren in Safe Communities. Organizator je bio Centar za jugoistočnu Evro-
pu u Novom Sadu pri nevladinoj organizaciji Bezbedna zajednica sa 
sedištem u Stokholmu, a VANU je bila saorganizator. Detalji o konferen-
ciji mogu se naći na stranici http://www.phs.ki.se/csp/who_conferences_
en.htm.

PReDAvAnJA

• Dr Michael Portmann (Istorijska komisija Austrijske akademije nauka, 
Beč) održao je 26. februara predavanje pod naslovom Represija i otpor u 
selima: Agrarna politika u Vojvodini 1944–1953.

• Dr Matthias Effenberger (Bavarski državni institut za poljoprivredu, 
Grupa za životnu sredinu i tehnologiju biogasa, Freising) održao je 23. 
aprila predavanje pod naslovom Biogas Technology on Farms and for Solid 
Waste Treatment.

• Dr Ljubomir Majdandžić (predsednik Hrvatske stručne udruge za sunče-
vu energiju) održao je 21. maja predavanje pod naslovom Korišćenje obnov-
ljivih izvora energije u Hrvatskoj – stanje, problemi i perspektive.

• Prof. Robert Hammerstiel, počasni član VANU (Beč), održao je 5. novem-
bra predavanje pod naslovom Aforizmi o umetnosti.

• Dipl. ing. arh. Slobodan Jovanović (Novi Sad) održao je 23. novembra 
predavanje pod naslovom Arhitektura u Vojvodini.

• Prof. dr Roman Kaliszan (Poljska akademija nauka i Skandinavsko-bal-
tička akademija nauka) održao je 15. decembra predavanje pod naslovom 
In a Search of New Drugs.

nAUčni SkUPovi, PReDAvAnJA i konCeRti 
U oRGAnizACiJi vAnU
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Predavanje dr Ljubomira Majdandžića 21. maja: prof. dr Milorad Miloradov,  
dr Gojko Mišković, dr Ljubomir Majdandžić i prof. dr Miloš Tešić;  

Zbornica Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad

Lecture of Dr. Ljubomir Majdandžić on May 21st : Prof. Dr. Milorad Miloradov, 
Dr. Gojko Mišković, Dr. Ljubomir Majdandžić and Prof. Dr. Miloš Tešić;  

Session room of the Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

Predavanje počasnog člana prof. Roberta Hammerstiela 5. novembra;  
Zbornica Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad

Lecture of the honorary memeber Prof. Robert Hammerstiel on November 5th; 
Session room of the Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
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konCeRti

• Studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu održali su 29. januara kon-
cert kamerne muzike. Nastupili su Nives Vidaković, Boris Tajm, Sanja 
Kraguljac, Stefan Milović, Mina Nikolić, Aleksandar Todorović, Jasna 
Pelagić, Kristijan Boroš, Nevena Sovtić (klasa: prof. Sonja Antunić) i 
Dušan Birač, Laura Jurić, Milena Milovanović, Marta Kojadinović, Mili-
ca Svirac i Marina Rajnović (klasa: prof. Timea Kalmar).

• Učenici gitare u Srednjoj muzičkoj školi „Isidor Bajić“, Marko Ivezić 
(klasa: prof. Živojin Kuzmanović) i Marko Sarić (klasa: prof. Raško Rado-
vić) održali su koncert 19. marta.

• Studenti Akademije umetnosti u Novom Sadu (klasa: prof. Marina Milić-
Apostolović, u saradnji sa prof. Ivanom Klemencom – dramski pokret) 
održali su 18. juna koncert kamerne muzike pod nazivom Dan i noć. Nastu-
pili su Neda Aleksić, Filip Čapo, Tara Glondžak Karapandžić, Čila Sekelj, 
Dušica Vucelja, Dušan Novković, Milena Petković, Radoslava Vorgić, 
Mina Momčilović, Ivana Novak i Damjana Ćuk.

• Georg Šefer, student viole na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (klasa: 
prof. Dušica Polovina) održao je koncert 29. decembra, uz klavirsku 
saradnju Marine Mikić.

Akad. Endre Pap je pozdravio okupljene na otvaranju izložbe Roberta Hammerstiela  
u Leopold Muzeju (Beč) 5. februara; foto: Thomas Preiss

Acad. E. Pap’s speech at the opening of Robert Hammerstiel’s exhibition  
in Leopold Museum (Vienna) on February 5th; photo: Thomas Preiss
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Uredništvo izdanja VANU činili su akademik Rudolf Kastori (glavni i 
odgovorni urednik), akademik Endre Pap i akademik Julijan Tamaš.

U protekloj godini Vojvođanska akademija nauka i umetnosti objavila je 
osam publikacija:

• Godišnjak VANU 2008. Novi Sad, p. 56 (ISSN 1452-2268);
• Izdavačka delatnost Vojvođanske akademije nauka i umetnosti 2004–2008. Novi 

Sad, p. 32 (ISBN 978-86-85889-27-1);
• Publishing Activities of the Academy of Sciences and Arts of Vojvodina 2004–2008. 

Novi Sad, p. 32 (ISBN 978-86-85889-28-8);
• Kasztori Rudolf: Növényélettan – kompendium. Novi Sad, p. 95 (ISBN 978-

86-85889-26-4);
• Miloš Tešić et al.: Mogućnost proizvodnje i korišćenja biodizela u AP Vojvodini 

(izvod iz studije). Novi Sad, p. 290 (ISBN 978-86-85889-25-7);
• Zoltán Györe: Mađarski i srpski nacionalni preporod. Doktorska disertacija. 

Novi Sad, 2009, p. 528 (ISBN 978-86-85889-30-1, ISBN 978-86-85889-14-1);
• Branimir Gudurić, Milan Breberina, Dušan Jovanović: Rak debelog creva 

u Vojvodini. Novi Sad, p. 279 (ISBN 978-86-85889-22-6, ISBN 978-86-85889-
32-5);

• Spomenica Vasi Stajiću (obnovljeno izdanje iz 1938). Novi Sad, Vojvođanski 
klub, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Istorijski arhiv Grada 
Novog Sada, p. 189 (ISBN 978-86-908047-1-9).

Izdavanje publikacija omogućili su Pokrajinski sekretarijat za kulturu i 
sponzori. Doktorska disertacija objavljena je sredstvima Fonda akademika 
Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija.

izDAvAčkA DelAtnoSt
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RUDolF kAStoRi, akademik

U 2009. godini bio je član Predsedništva VANU, inostrani član Mađarske 
akademije nauka i redovni član Jugoslovenske inženjerske akademije.

 Glavni i odgovorni urednik izdanja VANU, glavni i odgovorni urednik nauč-
nog časopisa Matice srpske Proceedings for Natural Sciences, predsednik Uredniš-
tva Proceedings XIII International ECO-conference 2009. Novi Sad, član Uredništva 
časopisa Acta Agronomica Serbica i EKO- zdravlje- ekologija i medicina, Novi Sad.

Imenovan za spoljnog člana Savetodavnog tela od strane Odeljenja za poljo-
privredu Mađarske akademije nauka za MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, 
Martonvásár i MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, Budapest (Institut 
za poljoprivredna istraživanja, Institut za pedologiju i agrohemiju Mađarske 
akademije nauka). Bio je član Izvršnog odbora i sekretar Odeljenja za prirod-
ne nauke Matice srpske, predsednik Skupštine Ekološkog pokreta grada Novog 
Sada, počasni član Magyar Nemzeti Tanács (Nacionalnog saveta mađarske 
nacionalne manjine), član Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (Akademskog 
saveta vojvođanskih Mađara), član Predsedništva Alexander von Humboldt 
kluba (Novi Sad), potpredsednik je Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, 
Novi Sad (Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara). 

Bio je predsednik Programskog odbora XIII International ECO-conferen-
ce 2009. Novi Sad i Programskog odbora međunarodnog naučnog skupa The 16th 
Symposium on Analytical and Environmental Problems, 2009, Szeged, član Naučnog 
odbora međunarodnog naučnog skupa The Third Scientific Meeting Mycology, Myco-
toxicology and Mycoses, Matica srpska, Novi Sad, Naučnog odbora 12W Congress of 
Society of Soil Science of Serbia, Status and Prospectives of Soil Protection. Managment 
and Use, 2009, Novi Sad i odbora naučnog skupa Stogodišnjica rođenja akademika 
Branislava Bukurova, Matica srpska, 2009, Novi Sad. Održao je nastavu iz Fiziologi-
je biljaka na Fakultetu za biofarming, Megatrend univerziteta u Bačkoj Topoli.

Rukovodio je projektima: „Zagađenje zemljišta i biljaka toksičnim elementima”, 
koji se realizuje u okviru naučne saradnje Srpske akademije nauka i umetnosti 
i Mađarske akademije nauka i projektom Odeljenja za prirodne nauke Matice 
srpske Akumulacija, distribucija i fiziološko dejstvo itrijuma u višim biljkama.

Bio je član Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine.

nAUčnA, StRUčnA i JAvnA  
AktivnoSt člAnovA vAnU
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Objavio je knjigu:
• Kasztori Rudolf (2009): Növényélettan— kompendium. Vajdasági Tudo-

mányos és Művészeti Akadémia, Újvidék. (Fiziologija biljaka— kompedi-
jum, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Novi Sad).

Objavio i saopštio radove:
• Kastori, R., Maksimović, I., Kádár, I, Koncz, J., Putnik-Delić, M. (2009): 

Elementar composition of indoor dust. XVI. Symposium on Analytical 
and Environmental Problems, Szeged, 198–203. 

• Kádár, I., Koncz, J., Kastori, R., Sekulić, P. (2009): Effect of fertilization 
and liming on soil fertility. Zemljište i biljka, 159–171.

• Kastori, R., Кádár, I. (2009): Uticaj selena, molibdena i cinka na rast poni-
ka i pojavu pšeničnog žižka— Sitophilus granarius u zrnu tritikale, Pestic. 
fitomed. 24: 133–138.

• Кis, A. S., Vörösvári, G., Kastori, R., Ninkov, J., Zeremski-Škorić, T. (2009): 
А magnézium permetezés hatása a napraforgó (Helianthus annuus L.) 
kaszattermésének olajtartalmára. XV. Növénynemesítési Tudományos 
Napok- Hagyomány és haladás a növénynemesítésben. Magyar Tudo-
mányos Akadémia Agrártudományok Osztályának Növénynemesítési 
Bizottsága, Budapest, 248–251.

• Đalović, I., Kastori, R., Maksimović, I. (2009): Značaj kalcijuma u život-
nim procesima biljaka— agrohemijski i fiziološki aspekti. XIV. Saveto-
vanje o biotehnologiji. Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u 
Čačku. Zbornik radova, 14: 113–120.

• Kraljević-Balalić, M., Kastori, R., Brdar-Jokanović, M., Mladenov, N. 
(2009): AMMI analysis in the evaluation of genotype x year interaction 
for boron content in wheat. 18th Symposium of the Serbian Society for 
Plant Physiology, Vršac.

• Kiss, S. A., Vörösvári, G., Kastori, R., Ninkov, J., Zeremski-Skorić, T. 
(2009): Magnesium treatment induced changes in oil composition of sun-
flower (Helianthus annuus L.) achenes. Magnesium Research, 22: Abs. 102.

• Kastori, R. (2009): Kalijum— neophodan za dobar kvalitet povrća. Savre-
meni povrtar, 31: 12–14.

• Kastori, R. (2009): Doprinos Branislava Bukurova radu Matice srpske. 
Naučni skup Stogodišnjica rođenja akademika Branislava Bukurova, 
Matica srpska, Novi Sad.

• Kastori, R. (2009): A mezőgazdasági biomassza fűtőanyagként törté-
nő hasznosításának agroökológiai vonatkozásai. A Magyar Tudomány 
Napja a Délvidéken, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság. Novi Sad 
(u štampi).
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JUliJAn tAMAš, akademik

U 2009. bio je član Predsedništva VANU. Obavljao je dužnosti redov-
nog profesora za predmete Rusinska književnost i Ukrajinska književnost sa 
opštom književnošću na osnovnim, master i doktorskim studijama i dužno-
sti šefa Odseka za rusinistiku matičnog Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. 

Bio je rukovodilac projekta VANU „Duhovni resursi Vojvodine” Pokrajinskog 
sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i zajedničkog projekta četiri odseka 
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu „Komparativni osnovi, tipološki status i stru-
janja u manjinskim književnostima Panonije” Ministarstva za nauku i tehnološki 
razvoj Republike Srbije.

Bio je počasni predsednik Bezbedne zajednice (sedište u Stokholmu) Cen-
tra za jugoistočnu Evropu (sedište u Novom Sadu). Učestvovao je u priprema-
ma 1st Regional Southeastern Europe Conference on Safe Communities „Safe 
Children in Safe Communities“, June 22–25. 2009, Novi Sad, Serbia. Potpisnik 
je međunarodne povelje o Novom Sadu kao bezbednom gradu.

10. decembra uručena mu je Povelja Doctor honoris causa Užgorodskog 
nacionalnog univerziteta. Tom prilikom održao je inauguralno predavanje 
studentima i profesorima Užgorodskog nacionalnog univerziteta „Hrišćan-
stvo u poeziji Zoreslava, Kosteljnika, Kovača i pape Vojtile i iskušenja huma-
nizma i individualizma“.

Bio je član Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine.

Objavio je knjige:
• Julijan Tamaš: Jevangelista Mihajlo Kovač. Studija, Ruske slovo, Novi Sad 

2009, str 233.
• Julijan Tamaš: Oslepljeni slavuj. Antologija rusinske poezije (na srpskom) 

Ruske slovo, Novi Sad 2009, str. 391.

Objavio je poglavlje u monografiji:
• Julijan Tamaš: Poetika i tolkovanje poeziji Vladimira Kirdi Bolhorve-

sa. U: Vladimir Kirda, Opivanje z vitrom i ohnjom, Ruske slovo, Novi Sad 
2009.

Objavio je eseje,	književne kritike i polemike:
• Julijan Tamaš: U znaku Erazma. Beleška o savremenom trenutku ukrajin-

ske proze. Mostovi, Beograd 2008 (u štampi).
• Julijan Tamaš: Strategiji rozvoju ruskej literaturi. Švetlosc, Novi Sad 2009.
• Julijan Tamaš: Ruski heroje (Mihail Ramač, Povist o Danilovi, Ferkovi i 

Gabrovi, pisnji, 2008), Švetlosc, Novi Sad 2009, 402–406.
• Julijan Tamaš: Ključne načalo Kosteljnikovej tvorčosci. Švetlosc, Novi 

Sad 2009.
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• Julijan Tamaš: O pauzi i dziroh abo komu i dze še objavljuje Svjati Duh. 
Švetlosc, Novi Sad 2009, 311–316.

Saopštio je radove:
• Julijan Tamas: In Search of a Homeland – From the Idea to the Philosop-

hy of Safety. Safe Children in safe communities, The 1st Regional Southe-
astern Europe Conference on Safe Communities, June 22–25, 2009, Novi 
Sad.

•  Julijan Tamaš: Hristijanstvo i spokusi humanizma i individualizma u 
poeziji Zoreslava, Kosteljnika, Kovača i Vojtili. Medzinarodna naukova 
konferencija „Stepan Sabol Zoreslav – sto roki ukrajinskej duhovnosci“, 
Užgorod 9–11 decembra 2009, 1–7.

enDRe PAP, akademik

U 2009. godini bio je predsednik VANU. Bio je urednik časopisa Fuzzy Sets 
and Systems, Elsevier za oblast Nonstandard measures, član redakcija časopi-
sa Novi Sad J. Math., YUJOR-Yugoslav Journal on Operation Research, Tatra 
Mountains Mathematical Publications, Archiv of Oncology, Acta Polytechni-
ca Hungarica, The Journal of Nonlinear Science and its Application, Panoeco-
nomicus. Bio je nosilac projekta br. 144012 Ministarstva za nauku i tehnološ-
ki razvoj Republike Srbije pod nazivom „Modeliranje nelinearnosti, neodređenosti 
i odlučivanja”. Bio je nosilac projekta „Matematički modeli za donošenje odluka pod 
neodređenim uslovima i njihova primena” u okviru VANU, finansiranog od strane 
Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. Bio je 
nosilac bilatelarnog projekta „Modeliranje pomoću računarske inteligencije pod neo-
dređenim uslovima u informacionim sistemima (Modeling by Computational Intelligence 
under Uncertainty in Information Systems)” u okviru slovačko-srpskog programa 
saradnje.

Na Departmanu za matematiku i informatiku bio je šef Katedre za prime-
njenu analizu i rukovodilac naučnog seminara neaditivne mere. Sa koauto-
rima M. Grabischom (Sorbonna), J. L. Marichalom (Luxemburg) i R. Mesia-
rom (Slovačka) objavio je monografiju Aggregation Functions kod renomirane 
međunarodne izdavačke kuće Cambridge University Press. Bio je predseda-
vajući konferencije 7th International Symposium on Inteligent Systems and 
Informatics (SISY 2009), Subotica. 

U toku 2009. je kao član Akreditacione komisije za akreditaciju i prove-
ru kvaliteta visokoškolskih ustanova i njihovih studijskih programa u Srbiji 
radio na akreditaciji fakulteta i njihovih studijskih programa. Bio je predsed-
nik Stručnog veća za prirodno i matematičko polje na Univerzitetu u Novom 
Sadu i član Senata Univerziteta u Novom Sadu.

Bio je odgovorni urednik i član Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine.
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Objavio je monografiju:
• Grabisch, M., Marichal, J. L., Mesiar, R., Pap, E.: Aggregation Functi-

ons. Cambridge University Press, Encyclopedia of Mathematics and Its 
Applications 127, 2009, 477 pp.

Objavio je poglavlja u knjigama:
•  Pap, E.: Pseudo-Analysis in Soft Computing, Aspects of Soft Computing, 

Intelligent Robotics and Control (Eds. J. Fodor, J. Kacprzyk) Studies in 
Computational Intelligence 241, Springer, 2009, 3–24.

• Pap, E.: Pseudo-analysis in engineering decision making, Towards Intel-
ligent Engineering and Information Technology (Eds. I. J. Rudas, J. 
Fodor, J. Kaprzyk), Studies In Computational Intelligence 243, Springer, 
2009, 3–16.

Objavio je radove:
• Grbić, T., Pap, E.: Generalization of the Portmanteau theorem with 

respect to the pseudo-weak convergence of random closed sets, (Veroy-
atnost i Primenen.). SIAM Theory of Probability and Its Applications 54: 
1 (2009), 97–115.

• Grabisch, M., Marichal, J. L., Mesiar, R., Pap, E.: Monograph: Aggrega-
tion Functions. Acta Polytechnica Hungarica 6, 1 (2009).

• Mihailović, B., Pap, E.: Asymmetric general Choquet integrals. Acta Pol-
ytechnica Hungarica 6, 1 (2009), 161–173.

Saopštio je radove:
• Pap, E., Mesiar, R., Grabisch, M., Marichal, J. L.: Infinitary aggregation. 

Proc. 30th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory “The Legacy of 30 Seminars 
- Where Do We Stand and Where Do We Go?”, Linz 2009, 3–7 February 
2009, 91–92.

• Mesiar, R., Pap, E., Grabisch, M., Marichal, J. L.: Contribution on some 
construction methods for aggregation functions. Proc. 30th Linz Sem-
inar on Fuzzy Set Theory “The Legacy of 30 Seminars— Where Do We 
Stand and Where Do We Go?”, Linz 2009, 3–7 February 2009, 78–79.

• Grabisch, M., Marichal, J. L., Mesiar, R., Pap, E.: Aggregation on bipo-
lar scales. Proc. 30th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory “The Legacy of 30 
Seminars— Where Do We Stand and Where Do We Go?”, Linz 2009, 3–7 
February 2009, 46–51.

• Marichal, J. L., Grabisch, M., Mesiar, R., Pap, E.: Behavioral analysis of 
aggregation functions. Proc. 30th Linz Seminar on Fuzzy Set Theory 

“The Legacy of 30 Seminars— Where Do We Stand and Where Do We Go?”, 
Linz 2009, 3–7 February 2009, 74–77.
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• Klement, E. P., Mesiar, R., Pap, E.: A Concept of Universal Integral Based 
on Measures of Level Sets. Proceedings of the 7th International Sympo-
sium on Intelligent Systems and Informatics (SISY 2009) (Eds. J. Fodor, E. 
Pap), Subotica, IEEE Catalog Number: CFP0984C-CDR, 2009, 11–16.

• Pap, E., Štrboja, M.: Generalization of the Chebishev Inequality for Pseu-
do-Integral. Proceedings of the 7th International Symposium on Intelli-
gent Systems and Informatics (SISY 2009) (Eds. J. Fodor, E. Pap), Suboti-
ca, IEEE Catalog Number: CFP0984C-CDR, 2009, 123–126.

• Mihailović, B., Pap, E., Nedović, Lj.: Absolutely Monotone Real Set Func-
tions. Proceedings of the 7th International Symposium on Intelligent 
Systems and Informatics (SISY 2009) (Eds. J. Fodor, E. Pap), Subotica, 
IEEE Catalog Number: CFP0984C-CDR, 2009, 115–118.

• Pap, E.: Integrals based on pseudo operations: an extension for real set 
functions and an inequality. Proc. Of the Fifth International Summer 
School on Aggregation Operators (AGOP 2009) (Eds. M. Gonzales, G. 
Mayor, J. Suner, J. Torrens), Palma de Mallorca, 115–120.

Bio je član programskih odbora međunarodnih konferencija:
• International Linz 30th Seminar on Fuzzy Sets , “The Legacy of 30 Semi-

nars— Where Do We Stand and Where Do We Go?”, 3–7. februar 2009, Linz, 
Austrija. 

• Symposium of operation researchers, SYMOPIS, septembar 2009.
• ISCAM 2009 – International Conference in Applied Mathematics for 

undergraduate and graduate students, april 2009, Bratislava, Slovačka.
• SISY 2009, 7th Serbian-Hungarian Joint Symposium on Intelligent Sys-

tems, Subotica, 25–26. septembar 2009 (predsednik programskog odbo-
ra).

• 10th International Symposium on Hungarian Researchers on Computa-
tional Intelligence, Budapest, 15–17. novembar, 2009, Budimpešta.

• Fifth International Summer School on Aggregation Operators (AGOP 
2009), Palma de Mallorca, 6–10. jul 2009.

Časopisi za koje je bio recenzent:
• Mathematical Reviews, AMS
• Zentralblatt fur Mathematik, Springer
• International Journal of Mathematical Sciences
• Journal of Mathematical Analysis and Applications
• Discrete Applied Mathematics
• International Journal of General Systems
• Soft Computing, Springer
• Novi Sad Journal of Mathematics
• Fuzzy Sets and Systems, Elsevier
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• Mathematica Slovaca
• Aequationes Mathematica, Birkhauser
• Tatra Mountains Mathematical Publications
• Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, World Scientific
• International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences
• IEEE Transactions on Fuzzy Systems
• Kybernetika
• Acta Mathematica Hungarica
• Information Sciences
• IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics
• Applied Mathematical Letters
• Mathematical and Computer Modelling
• Surveys in Mathematics and its Applications
• European Journal of Operational Research
• Carpathian Journal of Mathematics
• Atti del Seminario Matematico e Fisico dell’Universita’ di Modena
• Journal of Applied Analysis
• Nonlinear Analysis
• Mediterian Journal of Mathematics

SRbiSlAv Denčić, dopisni član

U 2009. godini bio je urednik časopisa „Selekcija i semenarstvo”, član ured-
ništva Svezaka Matice srpske, serija prirodnih nauka, i član koordinacionog 
odbora XLIII Savetovanja agronoma Srbije.

Držao predavanja iz predmeta Genetika i Oplemenjivanje biljaka na prvoj 
i trećoj godini redovnih studija na Hersonskom državnom Poljoprivrednom 
Univerzitetu u Ukrajini. Predsedavao nacionalnim skupom XLIII Savetova-
nja agronoma Srbije. 

U 2009. godini učestvovao je u radu na dva projekta koje finansira Mini-
starstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije: „Povećanje genetičkih i 
proizvodnih potencijala strnih žita primenom klasične i moderne biotehnologije” i „Una-
pređenje kvaliteta strnih žita”.

Objavio je i saopštio radove:
• Pejin, D., Mojović, Lj., Vučurović, V., Pejin, J., Denčić, S. and Rakin, M. 

(2009): Fermentation of wheat and triticale hydrolysates: A comparative 
study. Fuel 88, 1625–1628.

• Denčić, S., Kobiljski, B., Mladenov, N., Pržulj (2009): Proizvodnja, prino-
si i potrebe za pšenicom u svetu i kod nas. Zbor. radova Instit. za ratar. i 
povrt. Novi Sad, vol. 46. no. II, 367–378. 
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• Kobiljski, B., Dencic, S., Lohwasser, U., Börner, A. (2009): Locating stable 
across environment QTL involved in the determination of agronomic cha-
racters in wheat. Cereal Research Communications, vol. 37, no. 3, 327–333.

• Đurić, V., Denčić, S., Malešević, M. (2009): Uticaj azotne ishrane na svoj-
stva glutena kod pšenice. Selekcija i semenarstvo, vol. XV, br. 1, 18–24.

• Denčić, S., Kobiljski, B., Jestrocić, Z., Orbović, B., Pavlović, M. (2009): 
Efekat ruskih sorti Bezostaja 1 i Miromovska 808 na selekciju pšenice u 
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Selekcija i semenar-
stvo, vol. XV, br. 1, 39–45.

• Kobiljski, B., Denčić, S. and Kondić-Špika, A. (2009): The validation and 
use of marker-assisted selection in NS wheat breeding program. Book of 
abstracts, 19th International Triticae Mapping Initiative-3rd COST Triti-
gen, August 31st – September 4th, Clermont Ferrand, France. pp. 76. 

Sorte strnih žita čiji je autor (koautor) bio, a koje su zvanično registrovane 
u Srbiji i stranim zemljama u 2009. godini:

Srbija 
• Srbislav Denčić i Borislav Kobiljski, 2009: Rešenjem Minist. Poljo. šumar. 

i vodoprivrede Republike Srbije, br. 320–04–5019/2/2008–08, priznata je 
sorta ozime pšenice GORA.

Mađarska
• Srbislav Denčić i Borislav Kobiljski, 2009: Rešenjem savez. Komisije za 

priznavanje sorti OMMI, Mađarske VII. Kotet 040414, priznata je sorta 
ozime pšenice BAMBI. 

Bosna i Hercegovina
• Srbislav Denčić i Borislav Kobiljski, 2009: Rešenjem Federalnog Mini-

starstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Bosna i Hercegovina, 
Federacija Bosne i Hercegovine Br. Reš. UP-I-02–1–24–1280/08 od 11.12. 
2008. priznata je sorta ozime pšenice PANNONIA NS. 

Hrvatska
• Srbislav Denčić i Borislav Kobiljski, 2009: Rešenjem Ministarstva poljopri-

vrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, Republika Hrvatska, Klasa: UP/I 
320–11/09–01/61. Ul. Br. 525–2–09–2 priznata je sorta ozime pšenice PJESMA.

Ukrajina
• Srbislav Denčić i Borislav Kobiljski, 2009: Rešenjem Ministarstva agrar-

ne politike Ukrajine, Služba za zaštitu prava na biljne sorte, Ukrajina, 
pod No. 08224 priznata je sorta ozime pšenice РОГНЕДА.
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• Srbislav Denčić, 2009: Rešenjem Ministarstva agrarne politike Ukrajine, 
Služba za zaštitu prava na biljne sorte, Ukrajina, pod No. 08225 priznata 
je sorta ozime pšenice РУСИЯ.

• Srbislav Denčić i Borislav Kobiljski, 2009: Rešenjem Ministarstva agrar-
ne politike Ukrajine, Služba za zaštitu prava na biljne sorte, Ukrajina, 
pod No. 08223 priznata je sorta ozime pšenice НС 124/01.

• Srbislav Denčić i Borislav Kobiljski 2009: Rešenjem Ministarstva agrarne 
politike Ukrajine, Služba za zaštitu prava na biljne sorte, Ukrajina, pod 
No. 08221 priznata je sorta ozime pšenice НС 40С/00.

• Srbislav Denčić i Borislav Kobiljski, 2009: Rešenjem Ministarstva agrar-
ne politike Ukrajine, Služba za zaštitu prava na biljne sorte, Ukrajina, 
pod No. 08222 priznata je sorta ozime pšenice НС 100/01.

FeRenC GAál, dopisni član

U 2009. godini je rukovodio projektom VANU „Razvoj hemijskih metoda ana-
lize neonikotinoida i derivata piridin-karboksilne kiseline”, koji je finansiran od stra-
ne Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. Bio 
je, takođe, rukovodilac projekta „Education of Modern Analytical and Bioanalytical 
Methods / Nastava modernih analitičkih i bioanalitičkih metoda” u školskoj 2008/09. 
godini preko Univerziteta u Novom Sadu u evropskom obrazovnom ciklusu 
CEEPUS II (Central European Exchange Program for University Studies II) 
koji je bio sufinansiran i od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i teh-
nološki razvoj AP Vojvodine i od strane Ministarstva prosvete Republike Srbi-
je. Nadalje, bio je saradnik višegodišnjeg projekta Prirodno-matematičkog 
fakulteta u Novom Sadu „Razvoj novih i poboljšanje postojećih postupaka praćenja 
i unapređenja kvaliteta životne sredine”, ON142029, koji finansira Ministarstvo za 
nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Bio je član Redakcijskog odbora časopisa Srpskog hemijskog društva Jour-
nal of the Serbian Chemical Society, Beograd.

Bio je član Akademskog saveta vojvođanskih Mađara, kao i koordinator 
rada vojvođanskih spoljnih članova Javnog tela Mađarske akademije nauka, 
Regionalno odelenje u Segedinu.

Objavio je i saopštio radove:
• Papp, Zs., Guzsvány, V., Švancara, I., Vytřas, K., Gaál, F., Bjelica, L., Abra-

mović, B. (2009): New Applications of Tricresyl Phosphate-Based Carbon 
Paste Electrodes in Voltammetric Analysis, Sensing in Electroanalysis. In: 
Vytřas, K., Kalcher, K., Švancara, I., eds., Vol. 4, pp. 47–58, Pardubice.

• Pósa, M., Guzsvány, V., Csanádi, J., Borbás, J., Gaál, F. (2009): Study of 
Association of 12-Monoketocholic Acid by 1H NMR Relaxation Method, 
Acta Chim. Slov., 56, 807–814.
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• Papp, Zs., Švancara, I., Guzsvány, V., Vytřas, K., Gaál, F. (2009): Voltam-
metric Determination of Imidacloprid Insecticide in Selected Samples 
Using a Carbon Paste Electrode, Microchim Acta, 166, 169–175.

• Guzsvány, V. J., Papp, Zs. J., Lazić, S. D., Gaál, F. F., Bjelica, L. J., Abramo-
vić, B. F. (2009): A Rapid Spectrophotometric Determination of Imidac-
loprid in Selected Commercial Formulations in the Presence of 6-chlo-
ro-nicotinic Acid, J. Serb. Chem. Soc. 74 (12) 1455–1465.

• Papp, Zs., Švancara, I., Guzsvány, V., Vytřas, K., Gaál, F., Abramović, B., 
Bjelica, L.: Neke nove voltametrijske primene elektrode od ugljenične 
paste na bazi trikrezil-fosfata, XLVII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 
Beograd, 21. mart, p. AH 06.

• Čanadi, J., Abramović, B., Gužvanj, V., Gaál, F.: Fotokatalitička degrada-
cija acetamiprida i piklorama u vodenoj suspenziji TiO2, The Fourth Scien-
tific-Technical Meeting „InterRegioSci 2009“, Novi Sad, 2009, p. 59.

• Mihic-Necic, B., Kalcher, K., Hajrizi, A., Guzsvány, V., Gaál, F.: A New 
Amperometric Glucose Biosensor Based on Screen Printed Electrodes 
Modified with Lead Dioxide, 16th Young Investigators Seminar on Analytical 
Chemistry, 29.06–02.07.2009, Graz, Book of Abstracts, p. 29.

• Poša, M. M., Guzsvány, V. J., Čanadi, J. J., Gaál, F. F.: Hydrogen Bonds in 
the Promotive Action of Bile Acids on the Kinetics of Lidocaine Transfer 
from an Aqueous Medium to Chloroform, 1st World Conference on Physico-
Chemical Methods in Drug Discovery and Development, Rovinj, Croatia, Sep-
tember 27 – October 01, 2009, Book of Abstracts, p. 29.

• Kološnjaji, N., Gaál, O., Gaál, F.: Utilizing of GC and GC TOF-MS Analyti-
cal Approaches, VIIIth Congress of Pure and Applied Chemistry of Students from 
Macedonia (with International Participation), 2009, Skopje, Book of Abstracts, 
p. 111.

• Pósa, M., Csanádi, J., Gaál, F.: Az epesavak önszerveződése és hidrogén 
hidas aggregátumai, Magyar Tudomány Napja a Délvidéken-2009, Újvidék, 
2009.

lAJoS GönCz, dopisni član

U 2009. bio je član Stručnog veća za društvene i humanističke nauke Sena-
ta Univerziteta u Novom Sadu, član Saveta eksperata ACIMSI Univerziteta u 
Novom Sadu i ispitivač na stručnim ispitima za dobijanje dozvole za rad (licen-
ce) za stručne saradnike i nastavnike Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu vodio je 
kurseve Pedagoška psihologija, Obrazovna psihologija, Psihologija dvojezič-
nosti (na srpskom i mađarskom jeziku), Razvojna i pedagoška psihologija za 
nastavnike (na mađarskom jeziku za studente Univerziteta u Novom Sadu). 
Držao je nastavu i studentima anglistike i germanistike na master studijama. 
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Bio je mentor za više magistarskih teza i doktorskih disertacija čija je izrada 
u toku, a dve magistarske teze i dve doktorske disertacije su i privedene kraju. 
Predata je, takođe, i PhD disertacija na Panonskom univerzitetu u Vespremu, 
Mađarska, urađena pod njegovim mentorstvom. Na univerzitetima u Peču-
ju i Vespremu je, kao gostujući profesor i istraživač na doktorskim studijama, 
držao kurs Psihologija dvojezičnosti. Držao je, takođe, deo kursa iz Psiholin-
gvistike studentima univerziteta Konstantin Filozof (Constantine the Philo-
sopher University) u Nitri (Slovačka) u zimskom semestru ove školske godine.

Bio je stipendista Ministarstva obrazovanja Republike Slovačke (teaching/
reserach scholarship) koja se dodeljuje za podržavanje mobilnosti univerzi-
tetskih nastavnika i istraživača. 

Učesnik u projektima „Duhovni resursi Vojvodine” (VANU, rukovodi temom 
„Višejezičnost i multikulturalizam u Vojvodini”) i „Psihološke karakteristike druš-
tva u tranziciji” (Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, pro-
jekat br. 149008 finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj 
Republike Srbije).

Na molbu Predsedničkog Odbora za naučni rad Mađara u inostranstvu 
Mađarske akademije nauka učestvovao je u izradi Informacionih svezaka za 
roditelje i pedagoge o argumentima koje bi roditelji trebali uzeti u obzir pri 
upisu deteta u školu u jezički heterogenim regijama, sa ciljem da se, uz pomoć 
škole, doprinese sačuvanju jezičke i kulturne raznolikosti. [Kao polazna osno-
va za izradu informacionih svezaka poslužio je članak: Göncz, L.: Tannyel-
vválasztás a kisebbségi régiókban: útmutató szülőknek és pedagógusoknak 
(Izbor nastavnog jezika u manjinskim regijama: putokaz roditeljima i peda-
gozima), Új Kép, 2005, 4: 5–8]. Izdate su sledeće Informacione sveske:

• Máté Anikó-Kosić Julianna-Göncz Lajos: Horvátországi magyarok tany-
nyelvválasztása: útmutató szülőknek és pedagógusoknak (Izbor nas-
tavnog jezika Mađara u Hrvatskoj: putokaz roditeljima i pedagozima), 8 
strana;

• Kolláth Anna-Varga István Štefan-Göncz Lajos: Magyar 1 vagy magyar 
2? Tannnyelvválasztás a Muravidéken: útmutató szülőknek és pedagógu-
soknak (Mađarski 1 ili mađarski 2? Izbor nastavnog jezika u Međumurju: 
putokaz roditeljima i pedagozima), 7 strana;

• Kelemen László-Szoták Szilvia-Göncz Lajos: Tannyelvválasztás a 
kisebbségi régiókban: tájékoztató füzet burgenlandi magyar szülőknek 
és pedagógusoknak (Izbor nastavnog jezika u manjinskim regijama: 
putokaz mađarskim roditeljima i pedagozima u Burgenladu, Austrija), 
8 strana;

• Csernicskó István-Göncz Lajos: Tannyelvválasztás a kisebbségi régiók-
ban: útmutató kárpátaljai magyar szülőknek és pedagógusoknak (Izbor 
nastavnog jezika u manjinskim regijama: putokaz mađarskim roditelji-
ma i pedagozima u Ukrajini), 8 strana.
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Sveske su izdate januara 2009. godine pod pokroviteljstvom Mađarske aka-
demije nauka u izdanju Ureda predsednika Vlade Republike Mađarske.

Održao je predavanja po pozivu: 
• Oktatási modellek heterogén közösségekben (Modeli obrazovanja u 

heterogenim zajednicama), predavanje na seminaru za usavršavanje 
nastavnika, organizator Pedagoško društvo vojvođanskih Mađara, Novi 
Sad, 21. mart 2009.

• Milyen tannyelven tanuljon gyermekünk? (Na kom nastavnom jeziku da 
školujemo dete), predavanje u organizaciji Pedagoškog zavoda Vojvodine 
za roditelje koji upisuju dete u školu, Novi Sad, 21. maj 2009.

• Istraživanja višejezičnosti i multikulturalizma u svetu, predavanje nas-
tavnom osoblju univerziteta Constantine the Philosopher, Nitra, Slo-
vačka, 12. novembar 2009.

• Miért anyanyelven? Tannyelvválasztás a Kárpát-medencei kisebbségi 
régiókban: a tudományos érvek helytállósága (Zašto na maternjem jezi-
ku? Izbor nastavnog jezika u manjinskim regijama karpatskog basena: 
validnost naučnih argumenata), referat na V. Konferenciji „Prevođenje i 
dvojezičnost u jeziku i književnosti“, organizovana o doprinosu razvoju 
nauke mađarske nacionalne zajednice u Slovačkoj povodom Danâ nauke 
(manifestacije koja se svake jeseni održava pod pokroviteljstvom Mađar-
ske akademije nauka), Nitra, Slovačka, 30. 11–1. 12. 2009. 

Objavljeni radovi i saopštenja:
• Kodžopeljić, J., Pekić, J. i Genc, L.: Procena vaspitnih stavova prema dvo-

dimenzionalnom modelu vaspitanja, 51–61. U: Zotović, M. et al. (ur.) Psi-
hološka procena porodice: mogućnosti i ograničenja, Novi Sad, Filozof-
ski fakultet, 2009, p.135.

• Göncz, L.: Language of instruction as a factor in education of students 
from indigeneous minority communities in Central-Eastern Europe. U: 
Milankov, M. (ed.) Safe Children in Safe Communities. The 1st Region-
al Southeastern Europe Conference of Safe Communities. Book of 
Abstracts, Novi Sad, National Center for Injury Prevention and Safety 
Promotion, p. 39.

• Kolláth, A., Varga I. Š., Göncz, L. (2009): Magyar 1 vagy magyar 2? Tany-
nyelválasztás a Muravidéken, U: Kolláth, A. (ed.): A muravidéki kétnyel-
vű oktatás fél évszázada (pp. 115–120), Bielsko-Biała, Budapest, Kanzas, 
Maribor, Praha: Filozofska fakulteta v Mariboru— Mednarodna založ-
ba Zora.
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bRAniMiR GUDURić, dopisni član

U toku 2009. bio je generalni sekretar VANU. Tokom školske 2009/10. godi-
ne nastavio je sa radom u dodiplomskoj nastavi za predmete Medicinska etika 
i Metodologija naučnoistraživačkog rada na engleskom jeziku, za Englesku 
školu Medicinskog fakulteta, u svojstvu professor emeritus, kao i za posledi-
plomsku nastavu za doktorske studije iz Onkologije.

Rukovodio je projektom VANU „Rana detekcija karcinoma debelog creva kod 
različitih etničkih grupa Vojvodine”.

Bio je član Redakcionog odbora „Medicinskog pregleda”, časopisa Društva 
lekara Vojvodine od 2003, Member of the Editorial Board European Journal of 
BUON Atina od 1999, Archives of Oncology Sremska Kamenica 1993 – i Arhiv 
za Gastro-entero-hepatologiju SLD Beograd od 1997. 

Bio je član Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine.

Održao je predavanja po pozivu: 
• Predavanje u Skupštini Vojvodine marta meseca na zajedničkim sednica-

ma dve Pokrajinske sekcije Društva lekara Vojvodine – za ginekologiju i 
onkologiju, a u okviru razmatranja uspostavljanja strategije rane detek-
cije karcinoma u Vojvodini.

• Predavanje na edukacionom sastanku lekara Doma zdravlja Inđija, 
posvećenom skriningu raka debelog creva.

• Predavanje na Godišnjoj skupštini Udruženja kolo-proktologa Srbije, 
posvećenoj Nacionalnoj strategiji ranog otkrivanja karcinoma debelog 
creva.

Objavio je knjigu:
• B. Gudurić, M. Breberina i D. Jovanović: Rak debelog creva u Vojvodini. 

Vojvođanska akademija nauka i umetnosti i Institut za onkologiju, 2009, 
p. 280.

Saopštio je radove:
• Gudurić, B., Breberina, M., Jovanović, D. i Petrović, D.: Results of Four 

Years Work on the Trial of Screening for Colorectal Cancer in Vojvodi-
na: Fourth Scientific-Technical Meeting, InterRegioSci 2009, Novi Sad, 
2009, p. 96.

• Gudurić, B. i Jovanović, D.: Skrining kolorektalnog karcinoma— vojvo-
đanska iskustva. Medicinska akademija SLD-a Beograd, Simpozijum o 
kolorektalnom karcinomu u organizaciji Medicinske akademije i MF Niš, 
2009, primljeno u štampu za monografiju Detekcija kolorektalnog karci-
noma u Srbiji, urednika Nagorni Aleksandar.
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• Gudurić, B., Breberina, M., Petrović, T., Mikov, M.: Our Results with 
Colorectal Cancer Screening in Vojvodina – Pilot Study. Poster (P-93), 
IV ESCP Kongresu (European Society of Colo-Proctology), 2009, Prag.

SAvA hAlUGin, dopisni član

Od 2006. godine, profesor metodike likovnog vaspitanja sa praktičnom 
nastavom na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u 
Subotici. Uporedo radi na realizaciji skulptura, skica, crteža i zabeleški. Orga-
nizovao je samostalne i zajedničke izložbe kako u zemlji tako i u inostranstvu. 
Vršio je postavke skulptura u slobodnom prostoru u zemlji, a i šire. Objavlju-
je tekstove i naučne radove u stručnim časopisima. Istraživao je nove relacije 
između povoda za oblikovanje nađenih likovnih struktura, koje šalju gledao-
cu nov savremen osećaj odnosa između egzistencije i stalnih promena, izme-
đu optičkog sveta i duhovnih značenja relativizma i višeznačnosti pojava. Bio 
je na studijskom boravku u Kečkemetu (Mađarska).

Skulpture u javnoj postavci:
• „Slovni znak” dimenzije 65x20x40 cm, bronzani odlivak, FABUS Novi Sad.
• „Figurativni fragmenti” dimenzije 120x110x80 cm, bronzani odlivak, pro-

jekat „Tromeđa” Podlokanj.
• Realizacija stojeće skulpture geologa akademika prof. dr Vidojka Jovića, 

dimemzije 120x50x45 cm, bronzani odlivak, Beograd.
• „Alpinista” dimenzije 220 × 80 × 90cm, rad u gipsu pripremljen za bronza-

ni odlivak i trajnu postavku u Subotici.

Zajedničke izložbe: 
• Beograd, Jesenja izložba likovnih stvaralaca 2009, umetnički paviljon 

„Cvijeta Zuzorić”.
• Суботица – Subotica – Szabadka, Ликовни биjенале Képzömüvésze-

ti biennálé Likovni bienale 2009, Модерна галерија „Ликовни сусрет”, 
Moderna galerija „Likovni susret”, Képzömüvészeti talákozó – Modern 
galéria. 17.12.2009 – 12.01.2010.

• Subotica, 4. Bijenale – Szimpózium savremenih primenjenih umetnika 
2009, Moderna galerija „Likovni susret”.

Objavio i saopštio radove:
• Halugin Sava (2009). Az esélyegyenlöség és a felzárkózás vetületei az 

oktatásban II A tehetséggondozástól az élethosszig tartó tanulásig. Vizu-
elne informacije i estetski trag, Visual Information and an Aesthetic Trace 
Placare and Placatum, Subotica, 118–124.
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• Halugin Sava (2009). Az esélyegyenlőség és a felzárkóztás vetületei az 
oktatásban II Atehetséggondozástól az élethosszig tartó tanulásig, II 
Vertical or Horizontal Background in Graffiti as Means of Communica-
tion, Subotica, 124str.

• Halugin Sava (2009). Kulturna politika grada 1 – Város művelödéspoliti-
kája Subotica Szabadka, FOKUS, 62–63 str. i 70.

• Halugin Sava (2009). Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vas-
pitača – Subotica, Nastava i bolonjski proces, Zbornik radova sa 2. među-
narodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije, Kanali estetske 
pokretljivosti u radu sa decom predškolskog uzrasta, Subotica 15. i 16. maj 2009, 
118–126.

boško ivkov, dopisni član

Žiriji i odbori
• „Antićevi dani”, Pododbor za izbor najbolje knjige pesama pisane na srp-

skom jeziku u 2008. godini, u sastavu: A. Bešić (predsednik), B. Ivkov, L. 
Blašković. Dobitnik nagrade: Oto Horvat (knjiga pesama „Putovati u 
Olmo”).

• Žiri Nagrade „Đura Jakšić”, u sastavu: B. Ivkov (predsednik), V. Kopicl, S. 
Radojčić. Dobitnik nagrade: Duško Novaković (knjiga „Klupe nenagra-
đenih”).

Književni nastupi
• „Svetosavska beseda”, 26. januar, Senta.
• Vodio je književno veče posvećeno međunarodnom Danu Dunava, u 

kojem su učestvovali pisci V. Rešin Tucić, D. Pavlov, B. Vitorac i E. Varnju, 
televizijski reditelj Đ. Mrđa i publicista J. Tanurdžić. 29. jun, Novi Sad.

• Kultulturno-umetnička manifestacija „Boemski dani i noći”, 19. jul, Srp-
ska Crnja.

• Svečano otvorio Letnju čitaonicu Gradske biblioteke na novosadskom 
Štrandu 20. avgusta.

• Promocija zbornika R. Perića „Srpski Sion – Pesnici o Karlovcima, Stra-
žilovu i Branku”, Gradska biblioteka u Novom Sadu, 13. novembra.

• U okviru serijala Televizije Vojvodine „Plavi krug”, emitovana je emisi-
ja „Kolevka hleba, ljubavi i misli” (scenario M. Maglovski, režija N. Milo-
šević), u kojoj su, uz učešće B. Ivkova, prikazane njegove knjige „Čitanke 
Vojvodine”.

Knjige
• Julijan Tamaš: „Oslepljeni slavuj”, antologija rusinske poezije – prepev B. 

Ivkova, oktobar 2009. 
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• „Visoka zemlja”, knjiga izabranih tekstova iz „Zemlje i rašća”, edicija 
„Zavičaj” Gradske biblioteke u Novom Sadu, priredio Vladimir Stevanov 
u saradnji sa B. Ivkovim, novembar 2009.

• Raša Perić: „Srpski sion— Pesnici o Karlovcima, Stražilovu i Branku”, u 
kojima su tekstovi Boška Ivkova: O Sremskim Karlovcima (83–86); Novo-
sadski mostovi (126–130) i Lisje (194); Kulturni centar – Karlovačka 
umetnička radionica, 2009. 

• Milutin Lujo Danojlić: „Pozlata života: antologija srpske ljubavne poe-
zije” – Boško Ivkov: Naga vatra (256) i Psalam ljubavi, 2 (257); Književni 
atelje MLD, Beograd, 2009.

boGoMil kARlAvARiS, dopisni član

Grupne izložbe:
• 62. izložba HDLU, Rijeka, Mali salon i Salon Julije Klović, Rijeka, 17.12. do 

17.1. 2009.
• Slike malog formata, u čast Julija Klovića, Izbor Višnja Slavica Gabout, 

Salon Julije Klović, Rijeka, april 2009.
• Slike malog formata, Galerija „Stara škola“, Grižane, Rodno mesto Juli-

ja Klovića, juni 2009.
• Ex tempore, Kastav, Kastavska lođa, august 2009.
• Svetlo u životu i u umetnosti, Izložba kritičar bira, Stanko Špoljarić, 

Galerija Kortil, Rijeka, septembar 2009.
• Izložba umetničke kolonije Borkovac, Ruma, septembar 2009.
• Vojvođansko slikarstvo, iz zbirke Muzeja Vojvodine, Gradski muzej Rije-

ka, novembar 2009.

Umetničke kolonije:
• Umetnička kolonija Borkovac, Ruma, septembar 2009.
• Umetnička kolonija Njaradi, Mali Iđoš, novembar 2009.

Nagrade
• Zahvalnica rektorata Sveučilišta u Rijeci za izuzetni doprinos razvoju 

Univerziteta, maj 2009.
• Nagrada plaketa „Milivoje Nikolajević“ za najbolje likovne rezultate u 

umetničkoj koloniji Borkovac, septembar 2009.

Knjige:
• Bogomil Karlavaris, Petre Nanevski: Udžbenik za likovno obrazovanje u 

IV razredu osnovne škole u Makedoniji, Ministarstvo obrazovanja Make-
donije (putem konkursa), 2009.
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• Bogomil Karlavaris, Petre Nanevski, Udžbenik za likovno obrazovanje 
u VII razredu osnovne škole u Makedoniji, Ministarstvo obrazovanja 
Makedonije (putem konkursa), 2009.

• Bogomil Karlavaris, Laura Herceg, Anita Rončević: Metodika likovnog 
odgoja predškolskog uzrasta, Alfa, Zagreb (u štampi).

• Bogomil Karlavaris, Miroslava Kojić: Metodika likovne kulture predš-
kolskog uzrasta, BIGZ, Beograd (u štampi).

Tekstovi i recenzije
• Recenzija knjige Zupančič Tomaž i Duh Matjaž: Umetnost Pabla Picassa i 

likovno vaspitanje, Dečji vrtić, Opatija, 2009.
• Uvodni tekst „Pogled u nazad – perspektive Centra za likovno vaspita-

nje u Novom Sadu“, u spomen-monografiji, povodom 55 godina rada Cen-
tra, 2009.

• Stručni tekst povodom otvaranja međunarodne izložbe dečjih crteža u 
Celju, Slovenija, april 2009.

• Kriterijumi za procjenu dečjih likovnih radova, uvodno izlaganje pola-
znicima IV godine studija na Visokoj školi za vaspitače, Novi Sad, novem-
bar 2009.

• 5. Član žirija za procenu i nagrađivanje dečjih likovnih radova na Ex tem-
pore u Kastvu, juli 2009.

 SloboDAnkA lAtinović, dopisna članica

U 2009. godini nastavlja istraživanje i analizu dobijenih rezultata u okvi-
ru naučnog projekta „Slepilo i slabovidost i značaj hirurgije katarakte u smanjenju 
izlečivog slepila u Vojvodini” (VANU, Medicinski fakultet Univerziteta u Novim 
Sadu, Temišvaru i Stokholmu). Tokom 2009. prezentuje rezultate istraživač-
kih aktivnosti i savremene metode značajne za lečenje i prevenciju slepila i 
slabovidosti na međunarodnim skupovima oftalmologa.

Kao redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu (od juna 2009. 
u penziji) učestvuje u programima studija i na Medicinskom fakultetu u Banja 
Luci, Odseku za studije optometrije na Prirodno-matematičkom fakulte-
tu Univerziteta u Novom Sadu. Kao koordinator (International Council of 
Ophthalmology) za celu zemlju sprovodi ICO ispit iz oftalmologije u aprilu 
2009. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (Basic Science&Refraction, 
Clinical Science).

Radi u uređivačkom odboru časopisa i recenziji radova u SE Eur J Ophthal-
mology (South Estern European Society of Ophthalmology), Eskulap, Medi-
cinski fakultet Novi Sad od 2007.

Aktivan je član međunarodnih domaćih i oftalmoloških organizacija: 
American Academy of Ophthalmology 1998, EVRS European VitreoRetinal 
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Society 2000-. ESCRS European Society of Cataract and Refractive Surgeons 
1993- Mediterranean Ophthalmological Society /board councile 1996- Soci-
etatea Romana de oftalmologie) počasni član-1999, član Osnivačkog saveta 
South East European Society of Ophthalmology 2004, DLV –SLD Oftalmološ-
kog udruženja Srbije i predsednik Društva oftalmologa Vojvodine 2003.

Kao očni lekar od juna 2009. radi sa pacijentima ambulantni dijagnostički 
i hirurški program u MC Vidar— oftalmološkoj ordinaciji. 

Angažovana je u humanitarnom radu internacionalne organizacije LIONS 
kluba Novi Sad i programu Fondacije za zaštitu vida u domenu prevencije sle-
pila.

Objavljeni radovi 
• Latinovic S., Čanadanovic V., Ceklic L.: Quality of life and vision relat-

ed problems before and after phacoemulsification in cataract patients 
(invited lecture In: 2 nd South-Easter European Congres of Ophthalmol-
ogy, Sofia 2005). SE Eur J Ophthalmol, 2008; 2 (3–4).

• Ceklic L., Sefic S, Latinovic S., Malesevic M.: Intravitreal Bevacizumab 
for the treatment of central serous chorioretinopathy (invited lecture 
in: 4th South Eastern European Ophthalmologic Congress Novi Sad 23 
March 2007). SE Eur J Ophthalmol, 2008; 2 (34). 

• Ceklic L., Latinovic S., Neubauer S. A., Malesevic M.: Patient satisfaction 
and visual acuity after intravitreal Bevacizumab as a treatment for mac-
ular edema in proliferative diabetic retinopathy, In J Ophthalmol (Guo-
jiYanke Zazhi ) 2009; 9 : 9, 1648–1652.

Održana predavanja na međunarodnim i domaćim skupovima:
• Latinovic S.: Visual acuity and patient satisfaction after intravitreal 

Bevacizumab (Avastin) as a treatment of macular edema in DR. Invited 
lecture. 4th Pan-Hellenic Vitreo Retinal Meeting, Athens, 16 & 17 Janu-
ary 2009; str. 6.

• Latinovic S.: Efects of the intravitreal Bevacizumab (Avastin) in diabetic 
macular edema. Educative Course. Ophthalmology International Meet-
ing Timisoara, 23–25 April 2009.

• Latinovic S., Barišić S., Jovanović S., Davidović S.: Magnitude and Caus-
es of Visual Impairnent in Vojvodina. The InterRegioSci 2009, abs 157–158.

• Latinovic S.: Vitrectomy for posterior segment complication of anteri-
or segment surgery. Invited lecture. Updates in vitreoretinal Surgery— 
Memorial Symposium – Prof. dr Sima Pavlović, Beograd 23.05 2009, UOS, 
Milos Klinika, 2009, str. 12.

• Latinovic S.: Eye trauma in children. Invited lecture. 1st Regional South-
eastern Europe Conference on Safe Community “Safe Children in Safe 
Communities” 22–25 June 2009, Novi Sad,WHO Novi Sad, 2009.
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• Canadanović V., Latinovic S.: Oxidative Stress Parametars in Aqueous 
Humor of Patients with Age-Related Cataract. 6th Congress of South-East 
European Ophthalmological Society, Annual Congress of the Hungar-
ianOphthalmological Society, Budapest, 25–27 June 2009, SEEOS and 
Hungarian Ophthalmological Society 2009; Szemeszet 146. I suppl abs 
122. 

• Jovanovic S., Davidovic S., Latinovic S.: Visual Impairment in Diabetic 
Patients. 6th Congress of South-East European Ophthalmological Socie-
ty, Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological Society, Buda-
pest, 25–27 June 2009, SEEOS and Hungarian Ophthalmological Society 
2009; Szemeszet 146. I suppl: abs 129.

• Latinovic S.: Combined Cataract and Glaucoma Surgery. 6th Congress 
of South-East European Ophthalmological Society, Annual Congress 
of the Hungarian Ophthalmological Society, Budapest, 25–27 June 2009, 
SEEOS and Hungarian Ophthalmological Society 2009; Szemeszet 146. I 
suppl: abs 131.

• Latinovic S., Barisic S., Malesevic M., Jovanovic S., Davidovic S.: Prev-
alence and Causes of Visual Impairment in Vojvodina. 6th Congress of 
South-East European Ophthalmological Society, Annual Congress of 
the Hungarian Ophthalmological Society, Budapest, 25–27 June 2009, 
SEEOS and Hungarian Ophthalmological Society 2009; Szemeszet 146. I 
suppl: abs 132.

• Latinovic S., Canadanovic V., Barisic S.: Cataract Surgery Survey in 
Vojvodina 2004–2008. 6th Congress of South-East European Ophthalmo-
logical Society, Annual Congress of the Hungarian Ophthalmological 
Society, Budapest, 25–27 June 2009, SEEOS and Hungarian Ophthalmo-
logical Society 2009; Szemeszet 146. I suppl: abs 132.

• Latinovic S., Jovanović S., Davidovic S.: Recent Retinal Detachment 
Treated with Pneumatic Retinopexy. 9th European Vitreo-Retinal Soci-
ety Meeting, September 5- 8 2009, Palmeraie Golf Palace –Marrakesh, 
EVRS, Marrakesh 2009, str 37.

• Latinovic S.: Combined Cataract and Glaucoma Surgery. Invited lec-
ture. Opthalmologie Academy of Dubrovnik, Octob. 9–11. 2009, CSCS, 
Dubrovnik 2009, str. 15.

•  Latinovic S., Davidovic S., Jovanovic S., Barisic S.: Functional Results 
of PP Vitrectomy in Severe Prolipherative Diabetic Retinopaty Patients. 
Opthalmologie Academy of Dubrovnik, 9–11. Octob. 2009, CSCS, 
Dubrovnik 2009, str. 27.

• Latinović S.: Nove mogućnosti lečenja bolesti horioretine. Pozivno pre-
davanje. 10. Kongres oftalmologa Srbije, oktobar 2–3, 2009, Novi Sad, str. 
5.
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• Latinovic S.: New Developments and Strategies in the Management of 
Vascular Retinal Disease. Invited lecture. Congress of Opthalmologists 
in Bosnia and Herzegovina, Tuzla, November 11–14 2009. Acta Med Sal 
2009; 38 (suppl. 1) abs. 031, str. 18.

• Ceklic L., Sefic S., Latinović S.: Intravitreal Bevacizumab for the treat-
ment of central serouse chorioretinopathy: A case report (poster). Con-
gress of Opthalmologists in Bosnia and Herzegovina, Tuzla, November 
11–14 2009. Acta Med. Sal. 2009; 38 (suppl. 1) abs. P2, str. 31.

vUkADin M. leovAC, dopisni član 

U 2009. godini držao je nastavu iz predmeta Opšta hemija i Neorganska 
hemija I za studente hemije Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, 
kao i nastavu iz Višeg kursa neorganske hemije za studente hemije Prirodno-
matematičkog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Bio je angažovan na master i 
doktorskim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. 
Šef je Katedre za opštu i neorgansku hemiju.

Rukovodio je projektom „Sinteze, fizičke, strukturne i biološke karakteristike 
novih kompleksnih jedinjenja” koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološ-
ki razvoj Republike Srbije, kao i projektom „Kompleksi prelaznih metala sa nekim 
Šifovim bazama derivatima pirazola” koji sufinansira Pokrajinski sekretarijat za 
nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine. 

Bio je mentor jednog diplomskog rada, koji je saopšten na 8. Vojvođan-
sko-mađarskoj naučnoj konferenciji studenata, a takođe i mentor prvonagra-
đenog studentskog rada saopštenog na „Primatijadi”. Za uspešno trogodiš-
nje mentorstvo od Kolegijuma za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara 
dobio je diplomu.

Kao dobitnik Medalje za trajan i izvanredan doprinos nauci u 2008. godi-
ni, na Svečanoj skupštini Srpskog hemijskog društva održao je predavanje pod 
naslovom „Sinteze i strukture kompleksa metala sa izotiosemikarbazidima i 
izotiosemikarbazonima. Metal-indukovane reakcije.”

Kao zamenik predsednika Matičnog naučnog odbora za hemiju Ministar-
stva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije učestvovao je u njegovom 
radu. Bio je član Redakcionog odbora časopisa J. Serb. Chem. Soc. i njegov 
recenzent i recenzent nekoliko rukopisa podnetih za objavljivanje u međuna-
rodnim časopisima. Osim ovoga, bio je recenzent, odnosno urednik dva uni-
verzitetska udžbenika.

Objavio je i saopštio sledeće radove:
• Leovac, V. M., Češljević, V. I., Vojinović-Ješić, Lj. S., Divjaković, V., Jova-

nović, Lj. S., Mészáros-Szécsényi, K., Rodić, M. V. (2009): Transition 
metal complexes with thiosemicarbazide-based ligands. Part 56. Square-
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pyramidal complexes of copper(II) with 2-acetylpyridine S-methyli-
sothiosemicarbazone. Polyhedron, 28: 3570–3576.

• Holló, B., Tomić, Z. D., Pogany, P., Kovács, A., Leovac, V. M., Mészáros 
Szécsényi, K. (2009): Transition metal complexes with pyrazole-based 
ligands. Part 28. Synthesis, structural, DFT and thermal studies of 
cadmium(II) halides and zinc(II) chloride complexes with 3,5-dimethyl-
pyrazole-1-carboxamidine. Polyhedron, 28: 3881–3889.

• Novaković, S. B., Bogdanović, G. A., Brčeski, I. D., Leovac, V. M. (2009): 
Different intermolecular interactions in azido[2-(diphenylphosphino)-
benzaldehyde semicarbazonato- κ2P,O]nickel(II). Acta Crystallographica, 
C65: 263–265.

• Leovac, V. M., Vojinović-Ješić, Lj. S., Češljević, V. I., Novaković, S. B., Bog-
danović, G. A. (2009): {4-[(Carbamimidoylhydrazono)-methyl-κ2N1,N4]-
5-hydroxymethyl-2-methylpyridinium-3-olate - κO} (methanol - κO)
copper(II) dinitrate. Acta Crystallographica, C65: 337–339.

• Jaćimović, Ž. K., Leovac, V. M., Francuski, Dj. D., Drašković, B. M., Bog-
danović, G. A. (2009): Crystal structure of dicholoro-(3,5-dimethyl-1H-
pyrazole-1-carboxamidine-N,N’)copper(II), Cu(C6H10N4)Cl2. Zeitschrift 
fűr Kristallographie - New Crystal Structures, 224: 569–570. 

• Jaćimović, Ž. K., Bogdanović, G. A., Holló, B., Leovac, V. M., Mészáros 
Szécsényi, K. (2009): Transition metal complexes with pyrazole-based 
ligands. Part 29. Reactions of zinc(II) and mercury(II) thiocyanate with 
4-acetyl-3-amino-5-methylpyrazole. Journal of the Serbian Chemical Society, 
74: 1259–1271.

• Leovac, V. M., Vojinović-Ješić, Lj. S., Češljević, V. I., Jovanović, Lj. S. (2009): 
Synthesis and structures of copper(II) complexes with 2-acethylpyrid-
ine S-methylisothiosemicarbazone. XXIV Međunarodna Čugaevska konfe-
rencija koordinacione hemije, Sankt-Peterburg 2009. Izvodi radova, str. 213.

• Vojinović-Ješić, Lj. S., Leovac, V. M., Češljević, V. I., Bogdanović, G. A. 
(2009): Structure and characterization of copper(II) complex with pyri-
doxal aminoguanidine. Eleventh annual conference “Yucomat”, Herceg Novi, 
Montenegro 2009. Izvodi radova, str. 79.

• Holló, B., Leovac, V. M., Mészáros Szécsényi, K., Bogdanović, G. A., Jaći-
mović, Ž. K (2009): Synthesis and structure of Zn(II) and Hg(II) com-
plexes with 4-acetyl-3-amino-5-methyl pyrazole. Eleventh annual confe-
rence “Yucomat”, Herceg Novi, Montenegro 2009. Izvodi radova, str. 79. 
P.S.A.6.

• Holló, B., Mészáros Szécsényi, K., Leovac, V. M. (2009): Thermal decom-
position of Co(II), Ni(II) and Cu(II) complexes with formamidine deriv-
ative of pyrazole 47. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2009. 
Izvodi radova, str. 65. NH05.
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• Grupa autora, Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemi-
je, (urednici Leovac, V. M. i Segedinac, M.), Prirodno-matematički fakul-
tet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, 
2009.

MiloRAD MiloRADov, dopisni član

U 2009. godini bio je predsednik Nacionalnog komiteta Srbije za Međuna-
rodni hidrološki program UNESCO-a. Aprila meseca 2009. predao je koordi-
naciju saradnje Nacionalnih komiteta podunavskih zemalja za Međunarodni 
hidrološki program UNESCO-a predsedniku Nacionalnog komiteta za MHP 
Hrvatske. Kao predsednik Nacionalnog komiteta Srbije za INP UNESCO-a 
učestvovao je na „23th Working Meeting (WM) of the Regional Hydrologi-
cal Co-operation of the Danube Countries in the Framework of IHP/UNESCO” 
u Zagrebu. Po pozivu organizatora, učestvovao je na Međunarodnoj konfe-
renciji „Prema zajedničkoj viziji upravljanja rekom Savom“ (Towards a Shared 
Vizion for the Sava River) održanoj 4–5. novembra u Zagrebu. Na Konferen-
ciji je učestvovalo preko 100 stručnjaka iz svih zemalja sa sliva Save, a takođe 
iz Austrije, Nemačke, Holandije, Švajcarske i SAD. Učestvovao je na Radnom 
sastanku o realizaciji međunarodnog projekta „Strengthening the Capacity 
for Implementation of the Directive in Vojvodina Region“ u organizaciji Uni-
verziteta u Novom Sadu i Firme DEKONTA iz Slovačke.

Objavio je rad:
• Miloradov M., Majkić B., Prohaska S., Vojnović-Miloradov M.: Integrat-

ed Water Management of Nadela System, Workshop Strengthening the 
Capasity for Implementation of the Directive in Vojvodina Region, Uni-
versity of Novi Sad, November 2009.

Rukovodio je projektima:
• Idejni projekat deponije komunalnog otpada sa centrom za reciklažu u 

Sremskoj Mitrovici – Knjiga II. Projekat je urađen prema standardima i 
Direktivi za ovu vrstu projekata u Evropskoj uniji. Projekat je revidovan 
i privaćen za realizaciju i na osnovu njega je urađen Glavni projekat za 
izgradnju regionalne sanitarne deponije komunalnog otpada. 

• Glavni projekat deponije komunalnog otpada sa centrom za reciklažu 
u Sremskoj Mitrovici – Knjiga II. Projekat je kompletno urađen prema 
standardima i Direktivama EU, revidovan je i toku je priprema Tendera 
za njegovu realizaciju.

• Glavni projekat proširenja deponije komunalnog otpada ,,Rupov Salaš’’ 
u Staroj Pazovi. Projekat je prihvaćen i u toku je njegova realizacija sa 
izgradnjom sanitarne kasete. 
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• Glavni projekat za sanaciju odlagališta čvrstog komunalnog otpada u 
opštini Šid sa rekultivacijom i rešenjem daljeg odlaganja smeća na posto-
jećoj deponiji izgradnjom sanitarne kasete.

• Idejni projekat regionalne deponije u Iđiji – Knjiga II. Idejni projekat 
urađen u celini prema standardima i Direktivama EU u ovoj oblasti. U 
toku je njegova revizija i pripreme za izradu Glavnog projekta regional-
ne sanitarne deponije.

nADA PeRišić-JAnJić, dopisna članica

U 2009. godini je držala nastavu iz predmeta Neorganska hemija (dodi-
plomske studije), Odabrana poglavlja Opšte i neorganske hemije, Tečna hro-
matografija, i Korelaciona analiza u hemiji (doktorske studije) na Prirodno-
matematičkom fakultetu i Opšta hemija i Neorganska hemija na Medicinskom 
fakultetu u Novom Sadu.

Rukovodila je istraživanjima na projektu „Proučavanje sinteze, strukture i 
aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla” Ministarstva za nauku 
i tehnološki razvoj Republike Srbije.

Organizacija posete prof. dr Romana Kaliszana VANU i Univerzitetu od 
13–16. 12. 2009. U organizaciji VANU održano je uspešno predavanje. Prodisku-
tovane su mogućnosti naučne saradnje i postignut zadovoljavajući dogovor. 
Pored toga dogovoreno je da se razmotre mogućnosti uspostavljanja saradnje 
izmedju VANU i Ogranka Poljske akademije nauka u Gdansku. 

Objavila je i saopštila radove:
• Đaković-Sekulić, T., Perišić-Janjić, N., Đurendić, E.: Retention data from 

reverse-phase high-performance thin-layer chromatography in charac-
terization of some bis-salicylic acid derivatives, Biomedical Chromatography, 
2009, 23/8, str. 881-887, ISSN 0269-3879.

• Đaković-Sekulić, T., Sarbu, C., Perišić-Janjić, N., Lozanov-Crvenković, 
Z.: Quantitative Structure–Retention Study of some 2,4 dioksotetrahy-
dro-1,3–thiazole derivatives using Partial Least Squares method, Turkish 
Journal of Chemistry, 2009, 33/ 1, str. 149- 157, ISSN 1300-0527. 

• Dimova V., Perišić-Janjić, N.: QSAR study by 1,2,4-triazoles using several 
physicochemical descriptors , Macedonian Journal of Chemistry and Chemical 
Engineering, 2009, 28/1, str. 79- 89, ISSN 1857-5552.

• Đaković-Sekulić, T., Lozanov-Crvenković, Z., Perišić-Janjić, N.: Multi-
variate statistical analysis characterization of newly synthesized com-
pounds, 14th general meeting of European Women in Mathematics, Novi Sad: 
PMF, Novi Sad, 25–29 Avgust, 2009. 

• Bozickovic, N., Perisic-Janjic, N., Stojanovic, S., Penov-Gasi K.: Applica-
tion of RPHPTLC Retenrion Parameters of Newly Synthesized Andros-
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tene Derivatives in QSAR Studies, World Congress of Pharmacy and Pharma-
ceutical Sciences 2009, Istanbul, Turkey: 3–9 September 2009, str. 173.

JózSeF SzAlMA, dopisni član

U 2009. godini je bio sekretar Odeljenja društvenih nauka i umetnosti 
VANU, član bečke međunarodne radne grupe za istraživanje razvoja i refor-
me evropskog privatnog prava pri Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču, 
član redakcije „Jogtudományi Közlöny” – časopisa Odbora za pravne nauke 
Mađarske akademije nauka, predsednik Naučnog društva vojvođanskih 
Mađara i urednik njegovih izdanja. 

Bio je predavač na doktorskim studijama Pravnog fakulteta u Novom Sadu 
iz predmeta Obligaciono pravo, produbljenih kurseva: Sredstva obezbeđe-
nja izvršenja obligacionih ugovora, Založno pravo. Obavljao je nastavu, kon-
sultacije i ispite iz nastavnog predmeta Obligaciono pravo na opštem kursu 
Pravnog fakulteta u Novom Sadu.

Učestvovao je u radu Ogranka Mađarske akademije nauka u Miškolcu i Debre-
cinu. Učestvovao je kao počasni gost iz Srbije na 5. Evropskom Forumu pravnika 
(Európai Jogász Fórum – European Jurists’ Forum – Europäischer Juristentag).

Od strane Univerziteta u Miškolcu, 19. juna 2009. godine dodeljena mu je 
diploma počasnog doktora nauka – Doctor honoris causa, za međunarod-
no priznate naučne rezultate u oblasti građanskog i uporednog građanskog 
prava, posebno, obligacionog prava, kao i za doprinos razvoju međunarodne 
naučne saradnje. 

Na projektu Ministarstva nauke Srbije „Pravo Srbije u evropskoj perspekti-
vi” radio je na istraživačkoj temi „Kodifikacija pojedinih obligacionih ugovo-
ra”. Na projektu Pravnog fakulteta u Novom Sadu „Harmonizacija prava Repu-
blike Srbije i prava Evropske unije” radio je na temi: „Harmonizacija pravila u 
oblasti ugovorne i vanugovorne odgovornosti.” Učesnik je na projektu VANU 

„Duhovni resursi Vojvodine”.
Bio je član Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine.

Objavio je knjige: 
• Szalma, J. (2009): A polgári jogi felelősség alapelvei. Atlantis, Novi Sad, 

p. 109.
• Salma, J. (2009): Obligaciono pravo. 8. izdanje, Centar za izdavačku delat-

nost Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, p. 697.

Objavio je poglavlja u knjigama i tematskim zbornicima:
• Salma, J.- Nikolić, D. (2009): Građansko pravo i životna sredina. U: Niko-

lić i dr.: Osnove prava životne sredine, Centar za izdavačku delatnost 
Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, p. 169–192.
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• Szalma, J. (2009): Enteignungen in Serbien nach dem Zweiten Weltkrieg 
und der Stand der Restitutionsgesetzgebung. U: Eigentumsrecht und 
Enteignungsunrecht, Analysen und Beiträge zur Vergangensheitsbewäl-
tigung, Teil 2, herausgegeben von Gilber H. Gornig, Hans-Detlef Horn, 
Dietrich Murswiek, Duncker und Humblot, Berlin, p. 173–195.

• Szalma, J. (2009): Ugovorna i vanugovorna (građanskopravna) odgovor-
nost (u delu akademika prof. Dr Stojana Cigoja). U: Stojan Cigoj: 1920-
1989. Zbornik razprav s simpozija SAZU ob 20-letnici smrti, Rasprave 24, 
Slovenska akademija znanonsti i umetnosti, Ljubljana, p. 79–108.

• Szalma, J. (2009): Die Entwicklung des Erbrechts in Serbien. U: Erb-
rechtsentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Welser (Hrsg), Veröffent-
lichungen der Vorschungsstelle für europäische Rechtsentwicklung und 
Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftliche Fakultät der Univer-
sität Wien, Band II, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 
Wien, p. 163–187.

Objavio je radove:
• Szalma, J. (2009): A szlovén kötelmi jogi kódexről. Magyar jog, Budapest, 

br. 7/2009, p. 432–434. 
• Szalma, J. (2009): A Trianonról 90 év után. Gondolatok Gecsényi Lajos, 

Máthé Gábor és munkatársaik által „Sub clausula” címen 2008-ban 
Budapesten közzétett kötetről. Jogtörténeti Szemle, Budapest, 2/2009, p. 
76–80.

Saopštenja i predavanja po pozivu:
• Szalma, J.: A polgári jogi és a büntetőjogi felelősség differenciálódá-

sa a XIX. és a XX. századi doktrína és a polgári jogi kódexek fényében: 
Magyarországi és Határontúli Magyar Római Jogászok V. Országos találkozó-
ja, u organizaciji Mađarske Akademije nauka i Pravnog fakulteta ELTE, 
Budimpešta 20. februara 2009. godine. 

• Szalma, J.: Metodi rešavanja sukoba zakona (IPR) u evropskom pravu, 
predavanje studentima 4. godine studija prava, na Pravnom fakultetu 
Univerziteta u Ljubljani, Ljubljana, 23. 03. 2009. godine. 

• Szalma, J. (2009): Ugovorna i vanugovorna (građanskopravna) odgovor-
nost (u delima akademika prof. dr. Stojana Cigoja), Povodom 20. godišnjice 
srmti akademika Stojana Cigoja). Međunarodni naučni simpozij SAZU (Slo-
venska akademija znanosti i umetnosti), Ljubljana, 24. 03. 2009.

• Szalma, J.: Istraživanja iz oblasti pravnih nauka na Pravnom fakultetu 
Univerziteta u Novom Sadu. (Jogtudományi kutatások az Újvidéki Egye-
tem Jogtudományi Karán). XIV Međunarodni letnji Univerzitet održan 
na Pravnom fakultetu Univerziteta Eötvös Lóránd u Budimpešti, od 28. 
juna do 4. jula 2009.
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• Szalma, J.: Közrendsérelmes szerződések és jogi következményei. Među-
narodno i zemaljsko naučno savetovanje civilista: Aktuelna pitanja kodifi-
kacije građanskog prava u Mađarskoj, u organizaciji odeljenja Mađarske Aka-
demije nauka u Miškolcu, 12. jun 2009.

• Szalma, J.: Der Konsumentenschutz in Serbien im Lichte der Europäi-
schen Richtlininien (Zaštita potrošača u Srbiji u svetlu evropskih smer-
nica). sa generalnom temom: Zaštita potrošača u centralnoj i istočnoj 
Evropi (Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa), Beč 22. i 23. oktobar 
2009. godine. 

• Szalma, J.: Hivatalos nyelv- és íráshasználat a polgári peres eljárásban, 
na naučnom skupu sa međunarodnim učešćem pod nazivom A Magyar 
Tudomány Napja a Délvidéken – 2009 (Dani mađarske naučnosti u Vojvo-
dini— 2009), u organizaciji Naučnog društva vojvođanskih Mađara (Vaj-
dasági Magyar Tudományos Társaság), Novi Sad, 7. novembar 2009. godine. 

• Salma, J.: Harmonizacija potrošačkog prava Srbije. Nacionalni skup sa 
međunarodnim učešćem održan na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, sa 
generalnom temom: Harmonizacija domaćeg prava sa pravom Evropske unije, 
Novi Sad, 11. decembar 2009.

Miloš tešić, dopisni član

Tokom 2009. bio je član Predsedništva VANU.
Bio je rukovodilac projekta regionalne saradnje „Razvoj kompleksa tehničkih 

i pravnih propisa za korišćenje biomase kao energenta, a posebno biogasa” koji finansi-
ra Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, a koji realizuje VANU 
u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, Poljoprivrednim fakultetom, Pri-
rodno-matematičkim fakultetom iz Novog Sada i Tehničkim fakultetom 

„Mihajlo Pupin” iz Zrenjanina.
Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu predavao je 

predmet Poljoprivredne mašine.
Bio je predsednik programa „400 istraživača za put ka evropskim integra-

cijama” Izvršnog veća AP Vojvodine i Univerziteta u Novom Sadu.
Kao predstavnik VANU bio je u poseti Austrijskoj akademiji nauka i dogo-

varao saradnju dve akademije. Organizovao je nekoliko predavanja renomi-
ranih naučnika i koncerata studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu 
u VANU. Radio je na pripremi knjige „Istorija Slovačke” čiji je autor dr Dušan 
Kovač, a čije izdavanje pripremaju VANU i Slovačka akademija nauka iz Bra-
tislave.

Radio je recenzije za časopise: Savremena poljoprivredna tehnika, Novi 
Sad; Revija: agronomska saznanja, Novi Sad; Agricultural Engineering, Novi 
Sad; Agricultural Engineering International, E-journal of CIGR, Bonn; Ther-
mal Science, Beograd.
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Član je Predsedništva Društva za nemački jezik i kulturu Vojvodine, Novi 
Sad. Član je Predsedništva Kluba stipendista fondacija Alexander von Hum-
boldt i DAAD u Novom Sadu.

Predsednik je Saveta za proizvodnju i korišćenje biogoriva pri Sekretarija-
tu za energetiku i mineralne sirovine Izvršnog veća AP Vojvodine. Član Save-
ta za zaštitu životne sredine pri Privrednoj komori Novog Sada. Oktobra 2009. 
penzionisan na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Bio je član Glavne redakcije Enciklopedije Vojvodine.

Objavio je i saopštio radove:
• Tešić, M., Djatkov, Dj., Effenberger M., Martinov, M. (2009): Potenziale 

der Biogasproduktion in der serbischen Provinz Wojwodina und Grund-
lagen der Wirtschaftlichen Begründtheit, Biogas Science 2009, Bayeri-
sche Landesanstalt für Landwirtschaft, Band 2, 437–446.

• Martinov, M., Djatkov, Dj., Tesic, M. and M. Effenberger (2009): Ener-
gy from biogas in Serbia – Case study Autonomous Province Vojvodi-
na. Fourth conference: Energy efficiency and agricultural engineering, 
Rousse 1–3 October, Book of proc: 785–789.

• Djurdjev, B., Tešić, M., Hodolič, J. (2009): Regionale Zusammenarbeit der 
Universität Novi Sad, ist-Zustand und Wünsche für die Zukunft. Hum-
boldt- Kolleg „Humanismus in der Wissenschaft und Kultur Europas”, 
Zbornik apstrakata 97–100, Lublin.

• Tešić, M., Kiš, F., Djatkov, Dj. (2009): Nutzung von Biodiesel in Serbien 
heute— Probleme und Aussichten. Humboldt-Kolleg „Sciences, Enginee-
ring and Humanities for the Energy Word“, Odessa, Mai 27–30 (u štampi).

• Tešić, M., Martinov, M. (2009): Godine tavorenja i čekanja na kompleks 
propisa za savremeno korišćenje biomase kao energenta. Revija agro-
nomska saznanja XIX, 1–2, 8–12.

• Tešić, M., Đatkov, Đ. i F. Kis (2009): Defining Technical and Economi-
ca Requisites for Efficient Biogas Production. IV naučno-stručni skup: 
InterRegioSci 2009, Novi Sad.

• Tešić, M., Đatkov, Đ. and F. Kiš (2009): Main Problems with Usage of 
Biodiesel in Serbia today: Lack of Srategy for Usage and Production of 
Raw Materials. The fourth Scientific technical Meeting Interregiosci 
2009, Novi Sad, str. 35.

• Radojević, V., Dakić, D., Tešić, M., Škatarić, G., Lukač, D. (2009): Obnov-
ljivi izvori energije i poljoprivreda. Ekonomika poljoprivrede, LV, (1–88): 
57–64, Savetovanje povodom 55 godina naučnog časopisa Ekonomika 
poljoprivrede „Prirodni/agroekološki resursi – ekonomija – ekologija – 
upravljanje”, 12. mart, Andrevlje.
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• Tešić, M., Kiš, F., Marinković, R. (2009): Mogućnost proizvodnje sirovina 
za biodizel u poljoprivredi Vojvodine/Srbije PTEP – Časopis za procesnu 
tehniku i energetiku u poljoprivredi, vol 13, 3: 31–34.

Objavio je izvod iz studije:
• Tešić, M., Martinov M. i sar. 2009: Mogućnost proizvodnje i korišćenja 

biodizela u AP Vojvodini. Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, 55 
str.

Održao je predavanja po pozivu:
• Tešić, M., Martinov, M. (2009): Godine tavorenja i čekanja na kompleks 

propisa za savremeno korišćenje biomase kao energenta. IV naučno-
stručni skup „Procesing u poljoprivredi”Vojvođansko društvo za poljo-
privrednu tehniku i Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne 
sirovine. Master centar Novosadskog sajma, novembar 2009.

• Tešić, M.: Osvrt na uslove za korišćenje biomase kao energenta 2009. g. 
u Srbiji (2009). 3. Međunarodni forum o obnovljivim izvorima energi-
je „Godina energetske efikasnosti – nove tehnologije čiste energije”. 
Novi Sad, 12. i 13. novembar 2009. Izvršno veće AP Vojvodine, Pokrajin-
ski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, INEA— Institute for 
European Affairs, TMC konsaltig – Novi Sad.

bRAtiSlAv tošić, dopisni član

Cilj istraživanja u 2009. godini bio je ispitivanje fizičkih karakteristika 
geometrijski pravilnih nanostruktura i ukazivanje na neke njihove specifič-
nosti koje odgovarajuće makrostrukture ne poseduju. Analizirane geome-
trijske strukture su: nano lanac, tanak film, pravougaona nano greda, kvan-
tni paralelopiped i nanocilindri. Ispitivane su mehaničke, optičke magnetne 
i feroelektrične osobine ovih struktura. Osim toga ispitivana su i elektronska 
stanja. Najinteresantniji razultati su: nepostojanje akustičkih fonona, autore-
dukcija struktura i uticaj geometrije nanostrukture na pojačanje efekata nji-
hovih specifičnosti. 
  
Objavio je radove:

• Sajfert, V., Popov, D., Mašković, Lj., Tošić B.: Behaviour of Thin Magnet-
ic Films at Low Temperatures, J. Comput. Theor. Nanosci. vol. 6 (5), 1148–1160 
(2009).

• Sajfert, V., Popov, D., Tošić, B.: Low-temperature magnetization in nano-
films, Physica A -Statistical Mechanics and Its Applications, vol. 388 (4), 
325–331 (2009).
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• Sajfert, V., Mali, P., Bednar, N. and Tošić, B.: The Possibility of Achieving 
Extra High Exciton Concentration in Thin Molecular Films, Journal of 
Computational and Theoretical Nanoscience, vol. 6 (1), 162–171 (2009).

• Vjekoslav, S., Bratislav, T.: Order-Disorder Excitations in Nanostructures, 
Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology (70 pages).

• Vjekoslav, S., Bratislav, T.: The Research of Nanoscience Progress, Jour-
nal of Computational and Theoretical Nanoscience, 7, XXXX – XXXX 
(2010) (71 pages).

 Najveći naučni doprinos Bratislava Tošića su dva revijalna članka po 
pozivu iz Journal of Computational and Theoretical Nanoscience i Encyclo-
pedia of Nanoscience and Nanotechnology. Preko ovih radova, koji su ura-
đeni u koautorstvu sa V. Sajfertom, autori su ušli u Američku encikopediju 
značajnih doprinosa i naučnih radnika. Koliko je poznato ovo su prvi naučni 
radovi i prvi fizičari iz Srbije koji su uključeni u pomenutu enciklopediju.

Značaj ovih radova sledi iz činjenice da su nanotehnologija i nanostruk-
ture, uopšte, već nekoliko godina na prednjem frontu naučnih istraživanja 
iz oblasti kondenzovane materije, jer se od nanostruktura očekuje značajan 
tehnološki progres u problemima termodinamike, termoakustike, nalinear-
ne optike i teorije provodnosti i superprovodnosti.
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ReziMe

U radu je, nakon definisanja analitičke hemije kao visoko interdisciplinarne hemijske 
discipline, ukratko opisano njeno mesto i uloga u društvu.

Deo rada posvećen je visokoškolskoj nastavi i podizanju stručnog i naučnog podmlat-
ka za rad u analitičkoj laboratoriji i hemijskoj kontroli kvaliteta.

Naredni deo rada čini kratak prikaz rezultata po izboru autora, koje je postigao sa 
saradnicima u ovoj oblasti.

Na kraju su razmatrani potrebni i mogući pravci daljeg razvoja analitičke hemije kao 
naučne discipline.

Ključne reči: analitička hemija, podizanje stručnog i naučnog podmlatka

1. UvoD
Budući da je analitička hemija naučna disciplina koja razvija i primenjuje metode, 

instrumente i strategije sa ciljem dobijanja informacija o sastavu i prirodi materije u pro-
storu i vremenu,1 stepen njene razvijenosti u jednoj zemlji i njeno mesto u svetu 
je od izuzetnog značaja.2–10 Naime, podaci o hemijskom sastavu i osobina-
ma ispitivanih materijala, dobijeni u analitičkoj laboratoriji u istraživanjima 
većine prirodnih i tehničkih nauka, kao i u industriji i zdravstvu predstavljaju 
osnovu za donošenje odluka o razvoju, proizvodnji, prodaji, nabavci, investi-
cijama, zaštiti na radu i zaštiti životne sredine, načinu prevencije i lečenja itd. 
Kako samo razvijene metode analize mogu da daju te podatke, u Autonomnoj 
pokrajini Vojvodini i Republici Srbiji je ovim istraživanjima uvek bila posve-
ćivana naročita pažnja. Osnivanje Univerziteta u Novom Sadu 1960. godine, 
zatim Prirodno-matematičkog fakulteta 1969. godine i izgradnja odgovaraju-
ćeg prostora 1988. godine, naročito su doprineli boljoj organizovanosti nauč-
noistraživačkog rada, te je prvi širi višegodišnji projekat posvećen osnov-

PRAvCi RAzvoJA AnAlitičke heMiJe  
i neki nAši DoPRinoSi

Prof. dr Ferenc F. Gaál, dopisni član 
održano 30. juna 2005. godine

Pristupno predavanje
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nim analitičkim istraživanjima mogao biti pokrenut već 1971. godine. Naša su 
istraživanja, prema mogućnostima, pratila društvene potrebe i međunarod-
ne trendove razvoja u pojedinim oblastima analitičke hemije i hemijske kon-
trole kvaliteta, o čemu svedoče i brojne zapažene publikacije, od kojih će neke 
biti pomenute u ovom radu.

Analitička hemija, među hemičarima često nazvana analitika, je u svojoj biti 
visoko interdisciplinarna. Nigde to nije evidentnije, nego na primeru sadaš-
njih istraživanja hemijskih i bioloških senzora, u novim granicama bioanali-
tičke hemije, u izgradnji mernih instrumenata i dr. Ovo je nastavak duge tra-
dicije, jer je čak i nastanak hemije kao naučne discipline bio usko vezan sa 
hemijskom analizom kroz radove Boylea, Lavoisiera i mnogih drugih posve-
ćenika hemije širom sveta.10,11 Tu treba navesti da su i u našoj užoj sredini zna-
čajni radovi prvih poznatih hemičara M. Raškovića12 i K. Thana13 u prvo vreme 
bili analitičkog karaktera. Posmatrajući više nego 200-godišnji razvoj anali-
tičkih metoda, može se zaključiti da su one uvek bile u tesnoj vezi sa granica-
ma širenja naučnih saznanja. 

Savremeni analitički proces sastoji se iz više faza i to: uzimanje i pripre-
ma uzoraka, generisanje i obrada signala i dr. Spisak mogućih mernih tehni-
ka i metoda za rešavanje analitičkih problema iz dana u dan je sve širi, što se 
za neupućene često čini nepreglednim. Složenosti situacije doprinosi i konti-
nuirani i ubrzani razvoj, koji teško mogu da prate čak i visoko obrazovani spe-
cijalisti. Naime, može se reći da se poluvreme zastarevanja, slično računarima, 
kod novih mernih instrumenata danas neretko kreće već oko godinu dana.14 
Iz tih razloga i u interesu podizanja što boljeg stručnog i naučnog podmlat-
ka za rad u analitičkoj laboratoriji i nastavi analitičke hemije na svim nivoima 
obrazovanja mora se posvetiti stalna i značajna pažnja.

Pored osvrta na neke najnovije rezultate analitike, u radu će biti ukrat-
ko prikazani i neki naši doprinosi, kao i mogući pravci razvoja kako u našoj 
zemlji tako i šire.

2. nAStAvA AnAlitičke heMiJe
Bez odgovarajućeg obrazovanja i sposobnih kadrova ništa vredno u stru-

ci i nauci se ne može postići. Imajući sve to u vidu, u radu će biti dat samo vrlo 
kratak osvrt na visokoškolsku nastavu analitičke hemije, s ciljem podsećanja 
na neke ranije i važnije rezultate, kao i na aktuelne probleme današnjice na 
ovom polju.

U Budimpešti je još davne 1975. godine, povodom konferencije Euroanalysis 
II, započeta organizovana akcija kako bi se sagledalo stanje nastave analitičke 
hemije na evropskim univerzitetima. Pojavila se i prva značajnija monogra-
fija o nastavi analitičke hemije.15 Od tada je nastava analitičke hemije stalno 
u centru pažnje na kongresima analitičara u Evropi. Godine 1983. pitanje je 
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postavljeno u okvir delatnosti Radne grupe za analitičku hemiju Federacije 
evropskih hemijskih društava (WPAC/FECS) čiji je predsednik tada bio profe-
sor E. Pungor, a sekretar R. Kellner.16 Izrađen je odgovarajući upitnik sa nizom 
pitanja i potpitanja, a zatim su anketirani profesori analitičke hemije iz cele 
Evrope. Do kraja akcije prikupljeno je 229 ispunjenih odgovora iz ukupno 23 
evropske zemlje, među njima i SFR Jugoslavije. Rezultati ankete su obrađeni 
jedinstveno i prikazani u vidu jednog idealnog nastavnog programa, tzv. pot-
punog programa analitičke hemije. Iz SFR Jugoslavije smo na vreme uspeli da pri-
kupimo odgovore sa ukupno 20 visokoškolskih ustanova/fakulteta. Rezultate 
sam izložio17 u okviru sekcijskog predavanja na IV Jugoslavenskom simpoziju 
o analitičkoj kemiji u Splitu oktobra 1985. godine, gde su zapažena plenarna 
predavanja držali profesor L. Kosta18 i profesor R.A. Chalmers.19

Paralelno sa modernizacijom i ujednačavanjem planova i programa ana-
litičke hemije na evropskim univerzitetima, osavremenjena je i Zbirka ana-
litičke nomenklature20 Međunarodne unije za čistu i primenjenu hemiju (IUPAC), na 
bazi postignutih rezultata napisan je moderni udžbenik analitičke hemije.1 U 
predgovoru udžbenika R. Kellner, H. Malissa i E. Pungor navode: „Ovaj udžbe-
nik analitičke hemije je autentična verzija DAC programa “Analitička hemija“ i proiza-
šao je iz ranijeg WPAC evropskog programa (“WPAC Eurocurriculum“). Njegov koncept 
je baziran na uravnoteženoj mešavini tradicionalnih metoda hemijske analize (Deo II), 
modernih tehnika biološke (takođe Deo II) i fizičke analize (Deo III), kao i hemometrike 
(Deo IV). Poglavljima datim u delovima II do IV prethodi uvodni Deo I, sa opštim poglav-
ljima kao što su „Ciljevi analitičke hemije i njena važnost za društvo“, „Analitički pro-
ces“ i „Osiguranje i kontrola kvaliteta“. Knjiga se završava za industriju važnim Delom 
V „Sistemi totalne analize“, gde se obrađuju složenije „Kombinovane tehnike“ i „Sistemi 
procesne analize“, važne za industriju danas, a koje će posebno biti važne u budućnosti. 
Ova knjiga ima više autora, da bi se garantovao najviši nivo kompetentnosti i na osnov-
nom nivou savremenog univerzitetskog obrazovanja. Knjiga je podređena principu kom-
binovanja čvrstih osnova naučnog znanja sa fleksibilnošću prema novim analitičkim teh-
nikama. Njen jedinstveni koncept omogućava da se pokriju klasična poglavlja kao što su 
kiselo-bazne titracije ili kompleksometrija – što je neophodno za razumevanje moder-
ne tehnologije hemijskih senzora – dok, takođe, uključuje i savremene trendove razvoja 
u fizičkoj analizi, hemometrici i procesnoj analizi. Na primer, mikroskopija atomskih sila 
i minijaturizovani sistemi totalne analize (µ-TAS) su uvedeni na elementarnom nivou. 
Moguća skraćenja nekih poglavlja treba sagledati u svetlu uredničke odluke da se obim 
knjige ograniči na ispod 1000 strana i mogu se prevazići pozivanjem na neku od mnoš-
tva specijalizovanih knjiga za napredne studije koje su deo DAC programske sheme. Pored 
toga što obezbeđuju studentima hemije solidnu pripremu da odgovore na zahteve moder-
ne industrije, univerzitetske studije analitičke hemije moraju takođe da obezbede pripre-
mu za osnovna akademska istraživanja. Istina ima svoje bitno mesto u analitičkoj hemi-
ji. Kritički nastrojen student treba zato da pažljivo prouči Glavu 2 („Analitički proces“) 
i Glavu 3 („Osiguranje i kontrola kvaliteta“). Kredo ser-Karla Poppera: „Približavanje 
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istini je u principu moguće“ može se prihvatiti kao dobro utvrđena filozofska osnova ana-
litičke hemije kao osnovne nauke“. Na kraju se, takođe, ističe: „Ubeđeni smo da, kada 
bi se predavala širom sveta, analitička hemija – bazirana na obrazovnoj shemi određenoj 
ravnotežom između slobode i odgovornosti, što obezbeđuje ovaj udžbenik i DAC program – 
mogla bi biti ključna nauka koja obezbeđuje bezbedniju budućnost za čovečanstvo!“.

Rad na usavršavanju i modernizaciji nastavnih planova i programa u Rad-
noj grupi za analitičku hemiju (WPAC) – od septembra 1996. godine kao 
Divizija za analitičku hemiju (DAC) Federacije evropskih hemijskih društa-
va (FECS) – se nastavlja. U novim okolnostima, Republiku Srbiju sada već 
više godina predstavlja prof. dr Slavica S. Ražić21 sa Farmaceutskog fakulte-
ta iz Beograda, koja nam uspešno prenosi najnovije i neophodne informaci-
je iz Radne grupe.

Naime, nastavni sadržaji se moraju kontinuirano i pažljivo osavremenjiva-
ti – dopunjavati, modernizovati uz istovremeno smanjivanje starih/zastare-
lih delova programa. Šta se danas smatra modernim u hemiji i potrebnim za 
čovečanstvo? Odgovor na ovo pitanje može se dobiti možda i analizom obra-
zloženja povodom dodele Nobelovih nagrada za hemiju poslednjih pet godi-
na (Slika 1), čega se setio profesor S. Görög.22

Zahvaljujući radu u okviru Radne grupe blizu smo aktuelnim događajima 
i informacijama u oblasti obrazovanja hemičara-analitičara svih profila i od 
hemijskih disciplina nastavni planovi i programi na univerzitetima u Repu-
blici Srbiji su manje-više usaglašeni sa evropskim tendencijama. 

Slika 1. Nobelove nagrade za hemiju (1999-2004)22

Figure 1. Nobel prizes in chemistry (1999-2004)22
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3. neki nAši DoPRinoSi AnAlitičkoJ heMiJi

Naši najpoznatiji rezultati su u oblasti katalitičke titrimetrije,23 gde smo svo-
jim radovima, posebno teorijskim,24–27 uticali ne samo na buduća istraživanja, 
već i na formiranje terminologije u ovoj oblasti. Pošto se u katalitičkoj reak-
ciji katalizator regeneriše, to i male količine katalizatora mogu ubrzati stva-
ranje relativno velikih količina proizvoda reakcije, a samim tim i dovesti do 
značajnih promena, koje se onda lako mogu meriti. Primenom katalitičkih 
indikatorskih reakcija za praćenje toka titracija pojavile su se nove moguć-
nosti za osetljivo određivanje tačke ekvivalencije. Naime, za titraciju se mogu 
odabrati takvi sistemi pri kojima prvi višak titracionog sredstva, direktno ili 
indirektno, katalizuje neku sporednu reakciju (indikatorsku reakciju) i završ-
na tačka titracije se određuje na osnovu nekog efekta te katalizovane reakci-
je. Zato, posle tačke ekvivalencije dolazi do naglih i velikih promena signa-
la, mnogo izrazitijih nego u slučaju kada bi tačku ekvivalencije obeležavao 
samo prestanak reakcije na osnovu koje se vrši određivanje. Na ovaj način, 
zahvaljujući katalitičkom efektu, omogućeno je veoma osetljivo određivanje 
vrlo malih količina supstanci, kako volumetrijski tako i kulometrijski. Tipič-
ne simulirane neutralizacione katalitičke titracione krive27 dobijene pri razli-
čitim uslovima prikazane su na Slici 2. Nakon prvih radova koje smo objavili 
pod rukovodstvom i u saradnji sa profesorom Vilimom J. Vajgandom sa Pri-
rodno-matematičkog fakulteta u Beogradu,28–31 sledili su rezultati na osnovu 
kojih su Novosađani izbili u sam svetski vrh u ovoj oblasti (Slika 3). 

Vremenom su uočene potrebe za automatizacijom, te su razvijeni softver i 
hardver za osavremenjivanje titracionih sistema (Titro i Titro 2.0), koji se 
mogu primeniti i za kinetička merenja (Slika 4). Titracioni sistem uz voltame-
trijsko i kulometrijsko dodavanje titracionog sredstva omogućava primenu 
svih tehnika indikacije, tj. praćenja toka titracija.32–35 Automatsko upravljanje 
biretom obuhvata ispiranje birete, definisanje dužine trajanja titracije, kao i 
podešavanje brzine dodavanja titracionog sredstva. Posebna pažnja posve-
ćena je iznalaženju optimalnog postupka glačanja titracionih krivih, kao i 
određivanju završne tačke segmentnih titracionih krivih. Isto tako je moguć 
prenos podataka u odgovarajuće programske pakete radi njihove statističke 
obrade. Program omogućava i simultano prikazivanje nekoliko titracionih/
kinetičkih krivih u osnovnom i derivativnom obliku, što je veoma značaja-
no za iznalaženje optimalnih eksperimentalnih uslova, kao i za utvrđivanje 
reproduktivnosti merenja. Sistem je detaljno testiran, budući da je u našem 
radu u redovnoj upotrebi.

Za manje upućene u ovoj oblasti razvili smo i ekspertni sistem koji omoguća-
va izbor optimalnog postupka u katalitičkoj titrimetriji.36–38 Izgled dijagrama 
osnovnog stabla odlučivanja ekspertnog sistema za katalitičko titrimetrijsko 
određivanje organskih kiselina prikazan je na slici 5.
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Iz izloženog se može barem nazreti kontura svega što je urađeno na Insti-
tutu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, posebno na 
polju simuliranja katalitičkih titracija. To omogućava da se pre eksperimen-
talnog rada računskim putem odrede uslovi pod kojima vredi započeti razra-
du postupka katalitičko-titrimetrijskog određivanja, čime se štede hemikalije, 
vreme eksperimentatora i dr.

Pored već pomenutog revijalnog rada,23 katalitičke titracije smo dalje 
razvijali, posebno u istraživanjima farmaceutskih preparata39–42 i analizi ple-
menitih metala.43–45

Postignuti rezultati na polju primene računara u katalitičkim metodama 
analize iz naše laboratorije izazvali su širu pažnju.46

Na bazi ranije stečenih pozitivnih iskustava u pripremi i primeni para iden-
tičnih metal-metaloksidnih bizmutovih i kalajnih elektroda za biamperometrij-
sko praćenje toka nevodenih titracija47–50 organskih kiselina47 i baza,47,49,50 kao 
i sulfata,48 godine 1974. smo saopštili prve rezultate o mogućnosti detekcije 

Slika 2. Simulirane kulometrijske neutralizacione katalitičke titracione krive27 dobijene primenom 
indikatorske reakcije prvog reda i pri sledećim uslovima: Vr= 3 x 10-2 dm3; c0(X)= 10-3 mol dm-3; k’0=10-3 
s-1; k’k=105 dm3 mol-1 s-1; I = 4.82 x 10-4 A; c(A)= 5 x 10-5 mol dm-3; KHS = 10-14; n=1. Krive (1) – (6) – stepen 

disocijacije kiseline korišćen za izračunavanje26; (7) – na osnovu matematičkog izraza izvedenog u 
našem narednom radu27; (8) – na osnovu aproksimativnog izraza. Vrednosti za kiselinsku konstantu: 1) 

10-6; 2) 10-5; 3) 10-4; 4) 10-3; 5) 0,1; 6) 10. Tačka ekvivalencije: 300.3 s

Figure 2. Simulated curves for neutralization catalytic titrations27 obtained with coulometric addition 
of titrant and a first-order indicator reaction, under the following conditions: Vr= 3 x 10-2 dm3; c0(X)= 

10-3 mol dm-3; k’0=10-3 s-1; k’k=105 dm3 mol-1 s-1; I = 4.82 x 10-4 A; c(A)= 5 x 10-5 mol dm-3; KHS = 10-14; 
n=1. Curves (1) – (6) – degree of acid dissociation taken into account26; (7) – on the basis of the 

mathematical expression derived in our next work27; (8) – on the basis of the approximate expression. 
Values for acidity constants: 1) 10-6; 2) 10-5; 3) 10-4; 4) 10-3; 5) 0,1; 6) 10. Equivalence point: 300.3 s
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završne tačke pri titraciji fluorida torijum(IV)nitratom51 uz primenu paro-
va identičnih bizmutovih, kalajnih i aluminijumovih elektroda u rastvoru 
etanol-voda 3:1. Završna tačka ove hidrolitičke titracije određivana je na bazi 
signala koji se javlja usled kisele hidrolize prvog viška titracionog sredstva 
torijum(IV)nitrata,51 kao i lantan (III)hlorida kada su pored primene metal-
metaloksidnih elektroda uspešno primenjene i hinhidronove elektrode sa različi-
tim metalima (Pt, Pd i Au).52 Na sličan način, uz odgovarajuća titraciona sredstva, 
dat je odgovarajući postupak za određivanje oksalata i sulfata.53

Slika 3. Istraživački centri sveta u oblasti katalitičke titrimetrije do 1986. (Prvi broj u zagradi obeležava 
godinu prve publikacije, a drugi broj, broj ukupno datih publikacija iz datog mesta)23

Figure 3. Survey of cities in which the investigations on catalytic titrimetry were performed up to 1986. 
(Numbers in parentheses indicate first year a contribution from a given city has been published and the 

second number is the total number of publications originating from the given place)23

Slika 4. Mikroračunarom kontrolisani titracioni sistem Titro 2.0 za potenciometrijske titracije

Figure 4. Microcomputer-aided automatic titration system Titro 2.0 for potentiometric titrations
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Vremenom su se i u našim istraživanjima pojavile različite vrste indikator-
skih elektroda na bazi ugljenika23,54 koje prvenstveno danas koristimo u volta-
metrijskim istraživanjima odabranih farmaceutskih preparata55 i pesticida.56

U sklopu ovih istraživanja razradili smo diferencijalno-potenciometrijske 
metode sa dve različite indikatorske jon-selektivne elektrode za titrimetrij-
sko određivanje smeša halogenida iz jedne probe.57,58

Pored ovih priloga titrimetriji, stečeno iskustvo i oprema iskorišćeni su za 
voltametrijsko proučavanje kompleksnih ravnoteža, kao i za karakterizaciju 
novih kompleksnih jedinjenja.59–62 

Slika 5: Dijagram osnovnog stabla odlučivanja ekspertnog sistema za izbor katalitičkog titrimetrijskog 
postupka određivanja organskih kiselina36 

Figure 5: Basic flow chart of the expert system for catalytic titrimetric determination 
of organic acids36
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U oblasti automatizacije razrađena je jedna računarom vođena termoana-
litička metoda za ispitivanje sastava zemljišta,63 kao i pepela različitih termo-
elektrana.64

Višegodišnji rad na pripremi domaćih referentnih materijala za potrebe 
metalne industrije,65 usmerio nam je istraživanja u pravcu proučavanja intere-
lementalnih uticaja u optičkoj spektrometrijskoj analizi,66 gde su, takođe, posti-
gnuti zapaženi rezultati.

Teško je autoru i/ili koautoru objektivno prikazati svoje rezultate, naro-
čito po sopstvenom izboru. No, ipak, iz izloženog se mogu videti neke teme i 
rezultati za koje smo se zalagali proteklih godina. 

4. PRAvCi RAzvoJA AnAlitičke heMiJe
Za današnji razvoj analitičke hemije može se slobodno reći da se nikada od 

svog postojanja nije brže menjala i razvijala kao danas. To je i sasvim razumlji-
vo kada se ima na umu da analitička hemija prati dinamičke promene i zah-
teve društva i čovečanstva, a za postizanje svojih ciljeva primenjuje najnovija 
tehnička dostignuća i mogućnosti. Primena rezultata analitičke hemije u sva-
kodnevnom životu ljudi se širi i iz dana u dan se povećava.

Pravce razvoja metoda hemijske analize danas karakterišu sledeće tenden-
cije:

1. S jedne strane, snižavaju se granice detekcije i granice određivanja spojenih 
tehnika,67 a sa druge strane se povećavaju (u prostoru i vremenu) rezolu-
cije metoda (videti Slike 6–8).

2. Drugi pravac razvoja se odnosi na minijaturizaciju i pojednostavljivanje, 
pri čemu se razvijaju i primenjuju minijaturni senzori,69–71 kao i total-
ni mikroanalitički sistemi.72 Na Slici 9 dati su rezultati merenja dobi-
jeni jednokanalnim analitičkim mikrosistemom, zasnovanim na čipu 
za utvrđivanje i detaljnu identifikaciju eksploziva ili nervnih agenasa.71 
U radu je primenjena metoda protočne injekcione analize uz ampero-
metrijsku detekciju. S druge strane, napredni skenirajući elektrohemij-
ski mikroskop70 može da daje sa velikom rezolucijom korisne hemijske 
informacije sa raznih predmeta, graničnih površina, npr. u enzimolo-
giji i dr.

3. Za pripremu uzoraka i danas se intenzivno razvijaju ekstrakcione meto-
de i druge metode prečišćavanja. Današnje stanje istraživanja esktrakcije 
superkritičnim fluidima može se videti iz vrednog pregleda profesora 
M. Valcárcela i dr.73 Radi uvida u ovu značajnu fazu hemijske analize na 
Slici 10 prikazana je shema faza doping-kontrole.74 Najzad, dati su rezul-
tati kontrole sa poslednjih deset letnjih olimpijada (Slika 11).74,75 

4. Mobilnost mernih uređaja je od izuzetnog značaja i razumljivo je da je 
razvoj prenosnih aparata naročito u usponu, pre svega za potrebe zašti-
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te životne sredine i bezbednosti čovekove okoline, kao i mogućno-
sti vršenja kliničkih analiza pored kreveta obolelih. Nije manja uloga 
mobilnih hemijskih mernih instrumenata ni u istraživanjima svemi-
ra. Jedna od poslednjih vrednih informacija na ovom polju je nago-
veštaj, dobijen infracrvenim spektrometrom, da su na Marsu nađeni 
zaleđeni tragovi vode i ugljen-dioksida.76 Na polju izgradnje instrume-
nata, posebno mobilnih, očekuje se tendencija rasta interesa čovečan-
stva za instrumente koji koriste sve manje i manje energije, kako bi što 
duže radili, po mogućstvu bez dodatne pomoći operatora. Ovakva reše-

Slika 6. Upoređivanje granica detekcije67 za NAA (□), ICP-MS sa pneumatičkim raspršivanjem (■) i 
ICP-MS sa elektrotermičkim isparavanjem (○)

Figure 6. Comparison of the LODs67 of NAA (□), ICP-MS with pneumatic nebulisation (■) and 
electrothermal vaporisation-ICP-MS (○)

Slika 7: Sistem za rutinsko GC-MS praćenje hemikalija u vazduhu68

Figure 7: System for the routine GC-MS monitoring of chemical agents in air68
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nja naročito bi doprinela pojavi novih biomedicinskih implantata. Na 
ovom polju može se navesti pojava prvih mobilnih masenih spektrome-
tara, što je od naročitog značaja.77

5. Nadalje će biti u razvoju oblasti primene rezultata informacionih teh-
nologija, posebno izgradnja bežičnih komunikacija u analitičkom procesu, 
na Zemlji.

6. Najzad, u nastavi analitičke hemije odigravaju se korenite promene, poseb-
no na polju kvalitativne hemijske analize, koja se danas ne može zami-
sliti bez savremenih metoda instrumentalne analize. U vezi sa tim, date 
predloge treba dobro proučiti (Slika 12).78,79

Bolonjski proces reforme možda će ujediniti univerzitetsku nastavu u 
Evropi. Svedoci smo, međutim, i jednog drugog procesa, intenziviranja pre-
meštanja velikih hemijskih i drugih kompanija sa svojim istraživačkim insti-
tucijama na Istok (Kina, Indija i dr.). Verovatno će zbog smanjivanja broja 
radnih mesta mlade Evropljane manje privlačiti skupe studije hemijskih 

Slika 8: Hromatogrami sarina (GB), somana (GD) i mustarda (HD) dobijeni pomoću termičke 
desorpcione jedinice (Slika 7)68

Figure 8: Chromatograms of sarin (GB), soman (GD) and mustard (HD) with the thermal desorption 
unit shown in Figure 768
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struka. Zbog skupog studiranja na evropskim univerzitetima, izbor mogućih 
hemijskih fakulteta će se, takođe, smanjivati, jer njihov broj stagnira u odno-
su na druge, a neki se čak i zatvaraju. Praktično, to znači da će manje kvalitet-
nih studenata upisati studije hemije, a to će dovesti i do smanjivanja moguć-
nosti izbora najboljih među njima, što će u budućnosti dovesti do problema 
formiranja odgovarajućeg nastavno-naučnog podmlatka. Na ove probleme 
je još pre dvadeset godina u opširnom i izvanredom članku ukazao profesor 
B. Kamenar,80 a i ja sam nekoliko godina kasnije81 dao svoj skroman doprinos 
mogućem rešenju problema. Mišljenja sam da bi i ovim problemima trebalo 
posvetiti više pažnje. 

Slika 9: Elektroferogrami na kojima su prikazane ukupne (a) i individualne (b) analize za smeše 
nitroaromatičnih eksploziva (A) i nervnih agenasa (B). Smeša uzoraka A: TNB (1), DNB (2), TNT 

(3), 2,4-DNT (4), 2-Am-4,6-DNT (5), i 4-Am-2,6-DNT (6) (10 ppm svaki). Smeša uzoraka B: 10 ppm 
paraokson (1), 10 ppm metil-paration (2) i 40 ppm fenitrotion (3). Radni uslovi: napon injektovanja, 

2000 V; vreme injektovanja 3 (A) i 2 (B) s; napon razdvajanja, 5000 (a) i 2000 (b) V; potencijal 
detekcije, -0.5 V (u odnosu na Ag/AgCl žicu) na goloj planarnoj ugljeničnoj „screen-printed“ elektrodi71

Figure 9: Electropherograms depicting the total (a) and individual (b) assays for mixtures of 
nitroaromatic explosives (A) and nerve agents (B). Sample mixture A: TNB (1), DNB (2), TNT (3), 

2,4-DNT (4), 2-Am-4,6-DNT (5), and 4-Am-2,6-DNT (6) (10 ppm each). Sample mixture B: 10 ppm 
paraoxon (1), 10 ppm methyl parathion (2), and 40 ppm fenitrothion (3). Operating conditions: injection 
voltage, 2000 V; injection time 3 (A) and 2 (B) s; separation voltage, 5000 (a) and 2000 (b) V; detection 

potential, -0.5 V (vs Ag/AgCl wire) at bare carbon screen-printed electrode71
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Slika 10: Faze doping kontrole74

Figure 10: Phases of doping control74

Slika 11: Doping kontrole na Olimpijadama (Svetska antidoping agencija) 74,75

Figure 11: Doping controls at the Olympics (World Anti-Doping Agency / WADA) 74,75
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Slika 12: Opšta shema za detekciju, identifikaciju, razjašnjenje strukture i određivanje odgovarajućih 
organskih nečistoća u farmaceutskim proizvodima78

Figure 12: A general scheme for the detection, identification, structure elucidation and determination of 
related organic impurities in drugs78
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5. zAklJUčCi

Imajući u vidu sve što je u radu izloženo, može se zaključiti da je potreb-
no stalno usavršavanje hemijske kontrole kvaliteta. Mnoge grupe ljudi će biti 
odgovorne za usvajanje analitičkih informacija koje se daju klijentima (zain-
teresovanima) da bi se udovoljile njihove potrebe i to:

1. naučnici, koji će razviti nove strategije, instrumente i analitičke pro-
cese;

2. metrolozi, koji treba da prilagode postojeće pisane standarde u kojima 
se analitičke informacije retko posmatraju na sistematski način;

3. proizvođači, koji će napraviti komercijalno raspoložive analitičke alate;
4. laboratorijski menadžeri, koji će upravljati promenama potrebnim u 

tehničkim i mentalnim pristupima;
5. revizori ili akreditaciona tela, koji će biti u stanju da procene eventual-

ne greške, tj. da primete da neki tipovi zahtevanih analitičkih informa-
cija nemaju direktnu metrološku bazu i

6. analitičari, koji će implementirati nove strategije i metodologije sao-
bražene sa novom situacijom.

Prema tome, ukoliko se valjano prate potrebe društva i pravci razvoja ana-
litičkih laboratorija,82–84 biće poslova i mogućnosti zaposlenja, ali samo za 
savremeno obrazovane hemičare-analitičare.
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DiReCtionS oF the DeveloPMentS oF AnAlYtiCAl 
CheMiStRY AnD SoMe oF oUR ContRibUtionS

Summary

After defining Analytical Chemistry as a highly interdisciplinary branch of chemistry, 
the article gives a short account on its place and role in society.

Part of the article is concerned with the teaching of the subject at the university level 
and training of young professionals and scientific researchers for the work in analytical 
laboratory and chemical quality control.

The subsequent segment of the paper presents a short personal choice of the results 
achieved by the author and his associates in this area.

Finally, the last section of the work considers the necessary and potential directions of 
development of Analytical Chemistry as a scientific discipline. 

Keywords: analytical chemistry, training of young professionals and researchers
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ReziMe

Prikazan je razvoj hromatografije na tankom sloju od 60-tih godina prošlog veka do 
danas. Dat je, takođe, poseban osvrt na rezultate u ovoj oblasti, koje je postigla grupa 
istraživača sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. U oblasti primene hro-
matografije kao značajne analitičke metode, zapaženi su rezultati, ove grupe istraživa-
ča, gde se primenjuju nekonvencionalni nosači (skrob, talk, aminoplast) u hromatografi-
ji na tankom sloju.

Prikazani su rezultati ispitivanja novosintetisanih biološki aktivnih ili potencijalno 
biološki aktivnih supstanci u hromatografiji na tankom sloju obrnutih faza. Za sve sup-
stance je određena retenciona konstanta koja predstavlja meru lipofilnosti ispitivanih 
molekula, a u direktnoj je vezi sa biološkom aktivnošću. Uspostavljene su korelacije izme-
đu retencionih konstanti i biološke aktivnosti ili prediktora biološke aktivnosti. Sva ova 
ispitivanja predstavljaju originalan naučni doprinos značajan za karakterizaciju novo-
sintetisanih jedinjenja potencijalnih budućih lekova.

Ključne reči: hromatografija na tankom sloju (TLC), hromatografija na obrnutim 
fazama (RP TLC), lipofilnost, biološka aktivnost

1. UvoD
Hromatografija je dinamički fizičko-hemijski proces, pri kome se najčešće 

razdvajaju komponente smeše. Prvenstveno je imala analitički karakter, među-
tim danas ima višestruku primenu. Naziv hromatografija potiče od grčkih reči: 
chroma (χρώμα) → boja i graphein (γραφειν) → pisati. Hromatografiju je otkrio ruski 
hemičar i botaničar Mikhail Semyonovich Tswett (Cvet), 1903. godine.

Cvet [1] je u kolonu napunjenu kalcijumkarbonatom naneo ekstrakt zele-
ne boje iz biljaka (spanać, detelina) i propustio kroz kolonu rastvarač (petrol 
etar-etanol). Pri prolazu rastvarača kroz kolonu javile su se različito obojene 

hRoMAtoGRAFiJA nA tAnkoM SloJU 
nekAD i SAD – nAš DoPRinoS

Prof. dr Nada Perišić – Janjić, dopisna članica 
održano 15. novembra 2007. godine

Pristupno predavanje
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zone. To je pokazalo da se zeleni biljni ekstrakt, sastoji iz više različito oboje-
nih komponti, koje su na ovaj način razdvojene (Sl. 1).

Komponente koje su se bolje rastvarale u rastvaraču putovale su sa rastva-
račem, dok su one koje se dobro vezuju za nosač (CaCO3) najmanje putovale. Od 
osobina komponenata smeše zavisi njihovo ponašanje pri hromatografskom 
procesu. Cvetovom otkriću nije bila posvećena naročita pažnja, niti je ono našlo 
primenu u naredhih 40 godina. Hromatografija je počela naglo da se razvija u 
periodu između 1940. i 1950. godine i to radovima Archer John Porter Martina 
i Richard Laurence Millington Syngea [2]. Oni su postavili principe i osnove 
tehnike podeone hromatografije. Za svoj rad dobili su 1952. godine Nobelovu 
nagradu (za otkriće podeone hromatografije). Od tada hromatografija počinje 
naglo da se razvija, da bi danas postala jedna od vodećih naučnih oblasti.

Hromatografske tehnike se prema načinu izvođenja dele na: 
1. Kolonske tehnike i
2. Laminarne ili planarne tehnike u koje spadaju:

• Hromatografija na hartiji
• Hromatografija na tankom sloju.

Kolonskim tehnikama razdvajanje se izvodi u koloni, a krajnji cilj je dobi-
janje međusobno razdvojenih zapremina (zona), u kojima se nalaze čiste sup-
stance iz smeše (Sl. 1).

Laminarnim (planarnim) tehnikama razdvajanje se izvodi na hartiji ili 
tankom sloju, a krajnji cilj je dobijanje odvojenih površina čistih supstanci u 
vidu mrlja ili traka (Sl. 2).

Hromatografija na tankom sloju (TLC-Thin Layer Chromatography) pred-
stavlja vid planarne tehnike. Nepokretna (stacionarna) faza nanosi se u tan-

Sl.1. Cvetov ogled

Fig. 1 Tswett experiment
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kom sloju na čvrste inertne podloge koje mogu biti od stakla, aluminijuma 
ili plastičnih masa. Pokretna (mobilna) faza je rastvarač ili smeša rastvarača i 
kreće se kroz tanak sloj isključivo pod dejstvom kapilarnih sila. [3].

Prema fizičkom stanju mobilne faze, hromatografske tehnike se dele na:
• gasnu hromatografiju i
• tečnu hromatografiju.

U zavisnisti od mehanizma pri kome se odvija hromatografski proces može 
biti:

• adsorpciona hromatografija,
• podeona hromatografija i
• jonoizmenjivačka hromatografija.

Pored toga kao posebni tipovi hromatografije se izdvajaju i :
• hromatografija na normalnim fazama i
• hromatografija na obrnutim fazama.

U ovom izlaganju ćemo se zadržati na hromatografiji na tankom sloju – 
posebno na hromatografiji na obrnutim fazama. 

Osnovna veličina kojom se karakteriše položaj hromatografske mrlje u 
hromatografiji na tankom sloju naziva se Rf – vrednost (eng. “retardaction 
factor”), a predstavlja odnos rastojanja koje pređe centar mrlje rastvorka od 
starta (lr) i rastojanja koje pređe front rastvarača (lf) od starta: 

Rf = lr / lf (1)

Sl. 2. Primer hromatografskog razdvajanja na tankom sloju

Fig. 2 Separation by thin layer chromatography
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Tokom hromatografskog procesa rastvorak boravi i u pokretnoj i u nepo-
kretnoj fazi. Ukoliko se duže zadržava u mobilnoj fazi imaće veću Rf vrednost i 
obrnuto. Duže vreme provedeno u nepokretnoj fazi rezultuje manjom Rf vred-
nošću. Odnos vremena koje rastvorak provede u nepokretnoj fazi (tn) i vreme-
na koje provede u pokretnoj fazi (tp) definisan je kao kapacitetni faktor,	k:

k = tn / tp (2)

Veza između Rf vrednosti i kapacitetnog faktora data je jednačinom:

k  = 1 / Rf  − 1 (3)

Logaritmovanjem jednačine (3) dobija se: 

log k = log (1 / Rf − 1)

log k se označava sa RM, pa je: 

RM = log (1 / Rf  − 1), (4)

Pri čemu je RM, retenciona vrednost koja se obično koristi u laminarnim 
tehnikama hromatografske analize. 

2. nAš DoPRinoS RAzvoJU hRoMAtoGRAFSke AnAlize
Nagli razvoj hromatografije počinje 60-tih godina prošlog veka. Istovreme-

no u Novom Sadu pod rukovodstvom prof. dr Velimira Canića počinju istraživa-
nja iz ove oblasti. Početna istraživanja su bila isključivo analitičkog karaktera.

Naša istraživanja iz ove oblasti postala su prepoznatljiva u svetu po upo-
trebi nekonvencionalnih nosača (Shema 1).

Od nekonvencionalnih nosača najviše je korišćen kukuruzni skrob za raz-
dvajanje neorganskih supstanci (Tab. 1), 

Tab. 1. Razdvajanja neorganskih supstanci na tankom sloju kukuruznog skroba

Tab. 1 Separation of inorganic ions on starch thin layer

joni Ref.

Pb2+, Cu2+, Bi3+, Cd2+, Hg2+,As3+, Sb3+, Sn2+ 4

Fe3+,Cr3+,Al3+, Co2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+ 5

F-, Cl-, Br-, I-, ClO4-, ClO3-, BrO3-, IO3- 6

a pirinčani skrob za razdvajanje organskih supstanci (Tab. 2).
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Tab. 2. Razdvajanje organskih jedinjenja na tankom sloju prinčanog skroba

Tab. 2 Separation of organic compounds on starch thin layer

Jedinjenja Ref.

organske kiseline 7

fenoli 8

vitamini rastvorni u mastima 9

aldehidi i ketoni 10

purinske i pirimidinske baze 11

s-triazini 12

Posebno zapažena razdvajanja su prikazana na Sl.4 i 5.

KONVENCIONALNI NOSAČI

SILIKA GEL CELULOZAAl2O3

acetilovana celuloza

NEKONVENCIONALNI NOSAČI

SKROB AMINOPLASTTALK
pirinčani skrob
kukuruzni skrob

Shema 1. Nosači u hromatografiji na tankom sloju

Sheme 1 Supports in thin layer chromatography

Sl. 4. Razdvajanje jona različitih oksidacionih stanja istog elementa na tankom sloju skroba [13]

Fig. 4 Separation of Different Valency States of Iron, Arsenic,  Antimony, Mercury 
and Chromium by Thin Layer Chromatography [13]
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Navedeni radovi izazvali su veliko interesovanje naučne javnosti, citira-
ni su u mnogim revijalnim radovima, poznatim monografijama i knjigama, a 
u kjizi: J. Sherma, B. Fried: Thin-Layer Chromatography, Marcel-Decer, New York, 
1996, 2003, dati su širi prikazi ovih radova. Kada su u pitanju vitamini rastvor-
ni u mastima naglašeno je da je to jedan od pionirskih radova, gde je prime-
njena hromatografija na obrnutim fazama.

Dalja ispitivanja bila su usmerena na primenu novog nosača – aminopla-
sta u hromatografiji na tankom sloju. Aminoplast, čija je struktura prikaza-
na na Sl. 6, prvi put je pripremljen za upotrebu u hromatografiji na tankom 
sloju i primenjen u Institutu za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u 
Novom Sadu.

Razrađeni su postupci za razdvajanje niza organskih i neorganskih jedinje-
nja na ovom nosaču. Rezultati rada na ovom nosaču naišli su na interesovanje, 
citirani su u naučnim časopisima, ali i u knjigama [14].

Radovi iz oblasti hromatografije— analitičkog karaktera, kao primenljivi 
bili su posebno zapaženi. Tako je 1997. godine vodeća firma u svetu za hroma-

Sl. 5. Razdvajanje vitamina rastvornih u mastima na impregniranom tankom sloju skroba [9]

Fig. 5 Separation of fat soluble vitamins on impregnated starch thin Layer [9]

Sl. 6. Struktura polimera aminoplasta

Fig. 6 Structure of aminoplast polymer
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tografsku opremu Masherey-Nagel izdala publikaciju „Thin Layer Chromatograp-
hy” u kojoj je iz ukupne svetske hromatografske literature izdvojila 177 radova 
čije je prikaze rezultata predložila za primenu. U toj publikaciji je dat prikaz 
pet naših radova. Trenutno se na sajtu ove firme nalazi prikaz šest naših rado-
va (originalan prikaz dat u Tab. 3). 

 Tab. 3. Prikaz radova N. Perišić-Janjić na sajtu firme Masherey-Nagel

Tab. 3 Presentation of  N. Perišić-Janjić articles on Masherey-Nagel website

Mn Application database

Titel Phase

TLC Chromatographic behaviour of s-triazine derivatives 

TLC Quantitative determination of s-triazine herbicides by 
fluorescence quenching after TLC separation

TLC RP TLC of Some Newly Synthesized Azo-Dye Derivatives

TLC Thin layer chromatography of salicylaldehyde semi- and 
thiosemicarbazones

TLC TLC of benzamides on cellulose

TLC TLC of metal ions on a new carbamide-formaldehyde polymer

3. SAvReMeni noSAči i oPReMA U hRoMAtoGRAFiJi  
nA tAnkoM SloJU

Hromatografija na tankom sloju (TLC) je, zahvaljujući jednostavnosti, 
jedna od često primenjivanih analitičkih metoda. Uspešno se primenjuje u 
različitim područjima istraživanja ili kontrole, ali i za određivanje različitih 
fizičko-hemijskih paramtetara. Osnovni i neodvojivi elementi jednog hro-
matografskog sistema su: nosač (stacionarna faza), sistem rastvarača (mobil-
na faza) i ispitivana supstanca. Godinama su u hromatografiji na tankom sloju, 
tanki slojevi nanošeni manuelno na staklenu podlogu. Pri ručnom priprema-
nju ploča sa tankim slojevima, vrlo često se koriste nestandardizovani nosa-
či, debljina sloja nije ista na svakom delu hromatograma, što se odražava na 
kvalitet rezultata. Danas se u hromatografiji na tankom sloju koriste gotove, 
fabrički urađene ploče, tako da je tanak sloj standardizovan, a debljina mu je 
ista na svakom delu staklene, aluminijumske ili neke druge podloge. Za nano-
šenje uzorka koriste se automatski uređaji, kao i za razvijanje i identifikaci-
ju. Kvantitativno denzitometrijsko određivanje vrši se automatski, rezultati 
se čuvaju kompjuterski, kao i svaki hromatogram. Gotove ploče sa tankim slo-
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jevima su dugo bile sa tankim slojem silika gela ili celuloze. Danas se, među-
tim, često koriste ploče sa tankim slojem modifikovanog silika gela (Tab. 4).

Najviše se koristi C-18 modifikovani silika gel, na kome se javlja hromato-
grafija na obrnutim fazama (nepokretna faza manje polarna od pokretne).

4. hRoMAtoGRAFSki MehAnizMi
Paralelno sa razvojem analitičkih metoda ispitivani su fizičko-hemijski 

procesi, koji se odigravaju u hromatografskim sistemima, odnosno ispitiva-
ne su interakcije između supstance, nepokretne i pokretne faze. Ispitivan je 
HROMATOGRAFSKI MEHANIZAM.

Opsežna ispitivanja su pokazala da se javljaju dva osnovna hromatograf-
ska mehanizma:

Tab. 3. Stacionarne faze (nosači) - modifikovani silika gel

Tab. 3 Stationary phases (supports) - chemimicaly bonded silica gel

Stacionarna faza (nosač) Modifikovani silika gel
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RM – retenciona vrednost, određena iz hromatografskih merenja 
RM

0 – retenciona konstanta (odsečak prave) 
φ – zapreminski udeo polarne ili nepolarne komponente u mobilnoj fazi 
n i m – nagibi pravih linija.

Pokazalo se da retencione konstante, RM
0, određene primenom hromatogra-

fije na obrnutim fazama predstavljaju značajne fizičko-hemijske veličine, karakteristične 
za svaku supstancu, sa mogućnošću višestruke primene.

5. vezA izMeĐU RetenCione konStAnte, heMiJSke 
StRUtURe, Fizičko-heMiJSkih oSobinA i biološke 

AktivnoSti iSPitivAnih JeDinJenJA 

5.1. UtiCAJ Fizičko-heMiJSkih oSobinA iSPitivAnih JeDinJenJA nA 
RetenCionU konStAntU

Retencione konstante, RM
0 određene u hromatografiji na obrnutim faza-

ma, predstavljaju karakteristične fizičko-hemijske veličine za svaku ispitiva-
nu supstancu. Fizičko-hemijske osobine imaju značajan uticaj na retencio-
no ponašanje ispitivanih supstanci, odnosno na interakcije stacionarna faza, 
mobilna faza, ispitivana supstanca.

mobilna faza

HROMATOGRAFIJA
NA NORMALNIM FAZAMA

NORMALNE FAZE (NP TLC) OBRNUTE FAZE (RP TLC)

HROMATOGRAFIJA
NA OBRNUTIM FAZAMA

osnovne jednačine

nosač: polaran nosač: nepolaran

nepolarna
sa malim 
zapreminskim 
udelom (φ) 
polarne 
komponente

polarna
sa malim 
zapreminskim 
udelom (φ) 
nepolarne 
komponente

RM = RM0 + nlog φ [15] RM = RM0 + mφ [16]
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Kvantitativan odnos između hemijske strukture i osobina ispitivanih jedinje-
nja (Quantitative Structure Property Relationship - QSPR) – je dat modelom [17,18]:

P = a + bD1 + cD2 + dD3 

gde je P- fizičko-hemijska osobina
a, b, c ... regresioni koeficijenti
D1, D2, D3 .... Deskriptori određeni na bazi hemijske strukure, primenom odgovarajućeg 
kompjuterskog programa.

Umnožena linearna regresija povezuje retencionu konstantu i različite 
fizičko-hemijske deskriptore:

RM
0 = a + bD1 + cD2 + dD3 

Fizičko-hemijske osobine se po pravilu klasifikuju:
1. Elektronske,
2. Sterne,
3. Lipofilnost i
4. Tipološke osobine.

Na primeru novosintetisanih derivata benzimidazola prikazan je uticaj 
fizičko-hemijskih parametara na retencione konstante [19].

Tab. 4. Derivati benzimidazola

Tab. 4 Benzimidazole derivatives

Jed. R1 R2 R3 R4 2.1. C2H5 NH2 H H

1.0. H NH2 CH3 CH3 2.2. n-C4H9 NH2 H H

1.1. C2H5 NH2 CH3 CH3 2.3 n-C6H13 NH2 H H

1.2. n-C4H9 NH2 CH3 CH3 3.0. H H CH3 CH3

1.3. n-C6H13 NH2 CH3 CH3 3.1. C2H5 H CH3 CH3

2.0. H NH2 H H 3.2. n-C4H9 H CH3 CH3
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Najbolji rezultati za model uticaja fizičko-hemijskih parametara na reten-
cionu konstantu dat je jednačinom:

RM
0 = 1.5134 (±0.145) logPKow - 0.1090(±0.022) HE - 2.5928 MV(±0.001) - 1.2812(±0.193)

n=11; r=0.9991; r2=0.9975; s=0.0611; Q2=0.9949; F=1355.50 

gde je:
logPKow – podeoni koeficijent; HE – energija hidratacije;
MV – malarna zapremina

5.2. UtiCAJ ph Mobilne FAze nA RetenCiono 
(hRoMAtoGRAFSko) PonAšAnJe 

Kod jonogenih jedinjenja uticaj kiselosti mobilne faze, odnosno prome-
na pH izaziva promenu jonskog oblika, što utiče na promenu retencije. Uticaj 
promene pH mobilne faze na promenu retencije prikazan je na seriji deriva-
ta azo-boja[20] (Sl. 7).

Promene retencije sa promenama pH vrednosti mobilne faze omogućuju 
određivanje jonizacionih konstanti ispitivanih jedinjenja.

Sl. 7. Krive zavisnosti retencije  od pH mobilne faze

Fig. 7 Dependence of retention  on mobile phase pH

substituent-R

Derivati azo-boja
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5.3.RetenCione konStAnte kAo MeRA liPoFilnoSti MolekUlA

Lipofilnost je jedna od značajnijih osobina hemijskih jedinjenja koja direk-
tno utiče na njihovu biološku aktivnost, jer determiniše transport jedinjenja 
kroz biološke membrane, utiče na formiranje kompleksa sa proteinima plaz-
me, ali i sa receptorima na mestu delovanja. Lipofilnost se kvantitativno izra-
žava podeonim koeficijentom, P, i predstavlja odnos ravnotežnih koncen-
tracija rastvorka raspodeljenog između dva rastvarača koji se međusobno ne 
mešaju:

log P = log C0 / CW

gde C0 predstavlja koncentraciju rastvorka u nepolarnoj (organskoj), a CW u 
polarnoj (vodenoj) fazi. Kao referentni sistem rastvarača za ispitivanje lipo-
filnosti izabran je podeoni sistem n-oktanol-voda, koji predstavlja labora-
torijsku aproksimaciju biološke (ćelijske) membrane. Referentni rastvarač 
za merenje log P je n-oktanol zbog svoje sličnosti sa lipidima: poseduje dug 
ugljovodonični lanac i funkcionalnu grupu koja ima osobine proton-donora i 
proton-akceptora [21]. Kako je eksperimentalno određivanje log P kompliko-
vano, danas se određuje najčešće primenom različitih kompjuterskih progra-
ma, baziranih na hemijskoj strukturi ispitivanih jedinjenja. 

U novije vreme za izražavanje lipofilnosti, koristi se retenciona konstanta, 
RM

0, određena u hromatografskim sistemima na obrnutim fazama (RP-TLC , 
RP-HPTLC ili RP HPLC). Ova konstanta je u direktnoj korelaciji sa log P. Na Sl. 
8 prikazana je zavisnost (RM

0) (određena primenom hromatografije na obru-
tim fazama, različitim hromatografskim tehnikama— HPTLC C-18, HPLC C-18, 
OPLC C-18) i log P za seriju derivata s-triazina [22]. 

Sl. 8. Zavisnost, RM
0 od log P

Fig. 8 Dependence of RM
0 on log P
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5.4. vezA izMeĐU RetenCione konStAnte i biološke 
AktivnoSti iSPitivAnih JeDinJenJA

Racionalni pristup u dizajniranju novih biološki aktivnih jedinjenja, pre 
svega lekova, zasniva se na međusobnoj zavisnosti strukturnih karakteristi-
ka jedinjenja i njihovih bioloških osobina. Glavni cilj kod racionalnog diza-
jniranja novih lekova predstavlja kvantifikovanje efekta strukturnih prome-
na jedinjenja u odnosu na definisani farmakološki odgovor, što rezultira u 
postavljanju matematičkog modela za odnos:

Hemijske strukture i aktivnosti (Quantitative Structure Activity Relationship, QSAR)

Kada se jednom uspostavi korelacija između strukture i aktivnosti, odno-
sno osobine ispitivanih jedinjenja, tada za ona jedinjenja koja još nisu sinteti-
sana mogu kompjuterski da se predvide odgovarajuće osobine, odnosno bio-
loška aktivnost. Tako se može izvršiti selekcija onih jedinjenja koja u najvećem 
stepenu zadovoljavaju postavljene kriterijume, a odabrana jedinjenja mogu 
da se sintetišu i testiraju u laboratorijskim uslovima. Ovim pristupom izbor 
za sintezu novih jedinjenja koja predstavljaju potencijalne, pre svega lekove 
značajno se ubrzava. Aktivnost lekova u biološkim sistemima može se obja-
sniti pomoću fizičko-hemijskih osobina ispitivanih lekova jer od ovih oso-
bina zavise apsorpcija, distribucija, transport i eliminacija leka u biološkom 
multikomponentnom sistemu, njegov afinitet za komplementarno-struktur-
nim receptorom i interakcije između leka i receptora [23]. Idealno posmatra-
no, aktivnost i osobine jedinjenja su povezana matematičkom funkcijom F:

Biološka aktivnost = F (Fizičko-hemijske osobine)

Biološka aktivnost se može izraziti kao srednja akutna toksična doza (oral-
na, dermalna, inhalaciona)-LD50, minimalna inhibitorna koncentracija-MIC, 
srednja inhibitorna koncentracija-IC50 itd. Kako je retenciona konstanta, RM

0, 
mera lipofilnosti molekula očekuje se da između njih postoji dobra korelaci-
ja. Na primeru derivata seco androstena prikazana je ova zavisnost. Deriva-
ti seco androstena (shema pokazuje antiaromatoznu aktivnost i predstavljaju 
potencijalne lekove za lečenje estrogen zavisnih karcinoma). 

Korelacija retencione konstante i antiaromatozne aktivnosti prikazana je 
na Sl. 9.
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5.5. RetenCione konStAnte i PReDiktoRi biološke AktivnoSti

Potencijalno biološki aktivna supstanca (kandidat za lek) trebalo bi da ima 
dobre farmakokinetičke karakteristike. Kada se unese u neki živi organizam, 
dolazi do procesa apsorpcije, distribucije, metabolizma i eliminacije (ADME), 
što je prikazano na Shemi 3.

Shema 2. Strukture Derivata seco androstena

Sheme 2 Structure of Seco Androstene Derivatives

Sl. 9. Korelacija retencione konstante i antiaromatozne aktivnosti 

Fig. 9 Correlation between retention constants and antiaromathose activity

RM0 = 3,549 − 0,05 IC50 + 2,911 × 10-4 (IC50)2
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Danas postoje kompjuterski programi kojima se na osnovu strukture nekog 
jedinjenja mogu odrediti prediktori biološke aktivnosti, odnosno predvide-
ti afinitet vezivanja za proteine plazme (PB),	sposobnost crevne apsorpcije 
(HIA) ili prolaz kroz krvno-moždanu barijeru (BBB) [24].

Procesi raspodele imaju ključnu ulogu u ADME procesima, što znači da je 
lipofilnost faktor koji određuje biološku aktivnost neke supstance. Zbog toga 
je vrlo značajno postojanje korelacije između hromatografski (RP TLC ili RP 
HPLC) određene retencione konstante i nekog od prediktora. Ovo je značajan 
podatak pri ispitivanju supstanci kandidata za nove lekove.

Na Sl. 11 i 12 prikazane su korelacije između prediktora biološke aktivno-
sti i retencionih konstanti kod serije novosintetisanih derivata sukcinimida. 
Dobijene korelacije odlikuju se visokim koeficijentima korelacije, što navede-
ne novosintetisane derivate sukcinimida svrstava u kandidate za nove lekove.

Shema 3. ADME procesi u biološkom sistemu

Sheme 3 ADME processes in biological systems

Sl. 10. Strukture novosintetisanih derivata sukcinimida

Fig. 10 Structures of newly synthesized succinimide derivatives 

Serija I (Series I) Serija II (Series II)



VANU – Godišnjak 2009.

132

Sl.11. Korelacija između retencionih konstanti, RM
0, i prediktora sposobnosti crevne apsorpcije (HIA)

I serija derivata sukcinimida

Fig.11 Correlation between retention constants, RM
0, and predictor HIA 

Series I of succinimide derivatives

Sl.12. Korelacija između retencione konstante, RM
0, i prediktora afiniteta 

vezivanja za proteine plazme(PB) 
II serija derivata sukcinimida

Fig. 12 Correlation between retention constants, RM
0, and predictor PB 

Series II of succinimide derivatives

HIA = 91,499 + 4,75RM
0 1,238 (RM

0)2

PB = 6,83 + 62,65 RM
0 10,849 (RM

0)2

(r2 = 0,821; sd = 0,298; N = 15; p = 0,0001

(r2 = 0,981; sd = 2,91; N = 21; p = 0,0001
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6. zAklJUčAk

Od šezdesetih godina prošlog veka hromatografija na tankom sloju doži-
vela je nagli razvoj i primenu. Pre svega razvijen je ogroman broj analitičkih 
postupaka koji imaju primenu u različitim granama industrije, u medicini, 
istraživačkim laboratorijama i dr. Razvijeni su novi nosači, kao i komplet-
na kompjuterizovana oprema za hromatografiju na tankom sloju. Istraživa-
či Instituta za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu dali 
su zapažen doprinos, razradom niza originalnih analitičkih postupaka. To se 
najbolje vidi na sajtu firme Masherey-Nagel. 

Ispitivanjem hromatografskog mehanizma, došlo je do otkrića hromatogra-
fije na obrnutim fazama koja je našla višestruku primenu. Retencione konstante 
određene u hromatografiji na obrnutim fazama predstavljaju meru lipofilnosti 
ispitivanih molekula, a lipofilnost je u direktnoj vezi sa biološkom aktivnošću 
ispitivanih jedinjenja. Naša ispitivanja u ovoj oblasti bila su usmerena na ispi-
tivanje novosintetisanih, potencijalno ili utvrđeno biološki aktivnih supstanci.

Ovim ispitivanjima urađena je fizičko-hemijska karakterizacija niza novo-
sintetisanih jedinjenja i predviđena je ili utvrđena njihova biološka aktivnost. 
S obzirom da su ispitivana novosintetisana, potencijalno ili utvrđeno biološ-
ki aktivna jedinjenja, svi rezultati predstavljaju originalan naučni doprinos. 
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DeveloPMent oF thin lAYeR ChRoMAtoGRAPhY –  
oUR ContRibUtion

Summary

The development of thin-layer chromatography (TLC) is presented. The results of 
group of scientist from Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Novi Sad, were 
point out. For these results are cha- racteristic the use of unconventional supports (starch, 
talc and aminoplast) in TLC.

In context of physico-chemical characterization of newly synthesized compounds, 
chromatographic retention constantants were determined in reversed phase thin layer 
chromatography.Retention constants are measure of lipophilicity, thus they are in direct 
correlation with biological activity of compounds investigated. Good correlations were 
established between retention constants and biological activity or predictors of biologi-
cal activity. It means that great number of newly synthesized compounds are candidate 
for new drugs.

Key words: Thin-layer chromatography (TLC), reverse phase thin layer chromatogra-
phy (RP TLC), lipophilicity, biological activity



VANU – Godišnjak 2009.

135

Academy of Sciences and Arts of Vojvodina (http://www.vanu.org.rs, 
e-mail: vanu@vanu.org.rs) is a regional academy and as such, during the last 
year, it was oriented on its main duties related to the spiritual and material 
resources of Vojvodina. This was carried out through cultural and scientific 
development, collaborating with surrounding countries, first of all with nei-
ghboring countries, as well as wider, with EU countries. Its main activities in 
2009 were based on work on scientific projects, building bridges with other 
academies, organization of international scientific conferences and events 
related to the tradition of Vojvodina, as well as publishing.

In 2009 the Academy published 8 books and co-organized 1 scientific mee-
ting, 6 lectures and 4 concerts. Research on 8 projects continued. 

bookS

• VANU Yearbook 2008 (in Serbian). Novi Sad, p. 56 (ISSN 1452-2268);
• Publishing Activities of the Academy of Sciences and Arts of Vojvodina 2004–2008 

(in Serbian). Novi Sad, p. 32 (ISBN 978-86-85889-27-1);
• Publishing Activities of the Academy of Sciences and Arts of Vojvodina 2004–2008. 

Novi Sad, p. 32 (ISBN 978-86-85889-28-8);
• Kasztori Rudolf: Plant Nutrition – compendium (in Hungarian). Novi Sad, p. 

95 (ISBN 978-86-85889-26-4);
• Miloš Tešić et al.: Possibilities of Production and Usage of Biodiesel in AP Vojvo-

dina (in Serbian). Novi Sad, p. 290 (ISBN 978-86-85889-25-7);
• Zoltán Györe: Hungarian and Serbian National Rebirth (in Serbian). Docto-

ral dissertation. Novi Sad, 2009, p. 528 (ISBN 978-86-85889-30-1, ISBN 978-
86-85889-14-1);

• Branimir Gudurić, Milan Breberina, Dušan Jovanović: Colon Cancer in Voj-
vodina (in Serbian). Novi Sad, p. 279 (ISBN 978-86-85889-22-6, ISBN 978-
86-85889-32-5);

• Tribute to Vasa Stajić (renewed edition from 1938) (in Serbian). Novi Sad, 
Vojvođanski klub, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti, Istorijski 
arhiv Grada Novog Sada, p. 189 (ISBN 978-86-908047-1-9).

SUMMARY
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SCientiFiC MeetinG

• International conference Safe Children in Safe Communities was held on 
June 22–25, 2009 in Novi Sad. It was organized by the Center for South-
East Europe of the NGO Safe Community, Stockholm and co-organized 
by VANU. For further information, please refer to web page http://www.
phs.ki.se/csp/who_conferences_en.htm.

leCtUReS

• Dr. Michael Portmann (Historical Commission of the Austrian Academy 
of Sciences, Vienna): Repression and Resistance in Villages: Agricultural Policy 
in Vojvodina 1944–1953. February 26th.

• Dr. Matthias Effenberger (Bavarian State Institute for Agriculture, Frei-
sing): Biogas Technology on Farms and for Solid Waste Treatment. April 23rd.

• Dr. Ljubomir Majdandžić (Croatian Expert Association for Solar Energy, 
Zagreb): Usage of Renewable Energy Sources in Croatia – Situation, Problems 
and Prospective. May 21st.

• Prof. Robert Hammerstiel, honorary VANU member (Vienna): Aphorisms 
on Art. November 5th.

• M. Arch. Slobodan Jovanović (Novi Sad): Architecture in Vojvodina. Novem-
ber 23rd.

• Dr. Roman Kaliszan (member of the Gdansk Branch of the Polish Acade-
my of Sciences, Gdansk): In a Search of New Drugs. December 15th.

ConCeRtS

• Chamber music concert. Students of the Academy of Arts: Nives Vidako-
vić, Boris Tajm, Sanja Kraguljac, Stefan Milović, Mina Nikolić, Aleksan-
dar Todorović, Jasna Pelagić, Kristijan Boroš and Nevena Sovtić (class: 
Prof. Sonja Antunić) and Dušan Birač, Laura Jurić, Milena Milovano-
vić, Marta Kojadinović, Milica Svirac and Marina Rajnović (class: Prof. 
Timea Kalmar). January 29th.

• Guitar students of the music high school “Isidor Bajić” Marko Ivezić 
(class: Prof. Živojin Kuzmanović) and Marko Sarić (class: Prof. Raško 
Radović). March 19th.

• Chamber music concert Night and Day. Students of the Academy of Arts, 
class Marina Milić-Apostolović: Neda Aleksić, Filip Čapo, Tara Glondžak 
Karapandžić, Čila Sekelj, Dušica Vucelja, Dušan Novković, Milena Pet-
ković, Radoslava Vorgić, Mina Momčilović, Ivana Novak i Damjana Ćuk. 
June 18th.
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• Georg Šefer, viola (Academy of Arts). Class: Prof. Dušica Polovina. Co-
repetition: Marina Mikić. December 29th.

•
Members of the Academy of Sciences and Arts of Vojvodina were leading 

many scientific projects and events supported by domestic founds such as the 
Ministry of Science of Serbia, the Provincial Secretariat for Science and Tech-
nological Development of the Autonomous Province (AP) of Vojvodina, and 
Provincial Secretariat for Culture of AP Vojvodina. Based on generous sup-
port from Prof. Bogomil Hrabak, a foundation taking his name has been esta-
blished and it is intended for publishing of PhD theses.

Seven scientific projects were directly related to Academy of Sciences and 
Arts of Vojvodina, whose coordinators were the members of the Academy of 
Sciences and Arts of Vojvodina, where many scientific collaborators from uni-
versities from Serbia and many European countries were involved. The Pro-
vincial Secretariat for Culture of AP Vojvodina supported the initial work on 
a very important project— Encyclopedia of Vojvodina.

PRoJeCtS

• Encyclopedia of Vojvodina (Editor: Tomislav Ketig)

Social Sciences and Arts Division
• Spiritual Resources of Vojvodina (coordinator Acad. Julijan Tamaš)

Natural and Technical Sciences Division
• Mathematical Models for Decision Making under Uncertain Conditions 

and Their Application (coordinator Acad. Endre Pap)
• Development of Technical and Legal Regulations Complex for Biomass 

Usage, Especially Biogas (coordinator Prof. Miloš Tešić, PhD)
• Early Detection of Colon Cancer in Different Ethnic Groups of Vojvodina 

(coordinator Prof. Branimir Gudurić, PhD) 
• Development of Chemical Methods for Neonicotinoid Insecticides Anal-

ysis (coordinator Prof. Ferenc Gaál, PhD)
• Blindness and Poor Vision and Significance of Cataract Surgery for 

Decrease of Curable Blindness in Vojvodina (coordinator Prof. Slobo-
danka Latinović, PhD)

• Soil Pollution by Toxic Elements (cooperation between the Serbian Aca-
demy of Sciences and Arts and Hungarian Academy of Sciences, coordi-
nator from VANU Acad. Rudolf Kastori)
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•
Academy of Sciences and Arts of Vojvodina has 3 full members, 14 corres-

ponding members and 1 honorary member.

Presidency of the Academy of Sciences and Arts of Vojvodina
• Academician Endre Pap, President
• Corresponding member Branimir Gudurić, Secretary General
• Academician Rudolf Kastori
• Academician Julijan Tamaš
• Corresponding member Miloš Tešić

Members of the Academy of Sciences and Arts of Vojvodina

Full members
• Academician Rudolf Kastori 

(Agriculture, e-mail: rudolf.kastori@dbe.uns.ac.rs)
• Academician Endre Pap 

(Mathematics and Informatics, e-mail: pape@eunet.rs)
• Academician Julijan Tamaš 

(Literature, e-mail: tamasj@eunet.rs)

Corresponding members
• Srbislav Denčić, PhD 

(Agriculture, e-mail: srbislav.dencic@ifvcns.ns.ac.rs)
• Prof. Ferenc Gaál, PhD 

(Chemistry, e-mail: ferenc.gaal@dh.uns.ac.rs)
• Prof. Lajos Göncz, PhD 

(Psychology, e-mail: goencz.lajos@802-group.net)
• Prof. Branimir Gudurić, PhD 

(Medicine, e-mail: brana.guduric@gmail.com)
• Sava Halugin, MA 

(Sculpturing, e-mail: savahalugin@hotmail.com)
• Boško Ivkov 

(Literature, e-mail: vokvi@eunet.rs)
• Prof. Bogomil Karlavaris, PhD 

(Painting and Pictorial Education,	e-mail: ute.karlavaris@ri.t-com.hr)
• Prof. Slobodanka Latinović, PhD 

(Medicine, e-mail: slatinns@eunet.rs)
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• Prof. Vukadin Leovac, PhD 
(Chemistry, e-mail: vukadin.leovac@dh.uns.ac.rs)

• Prof. Milorad Miloradov, PhD 
(Engeenering, e-mail: milons@eunet.rs)

• Prof. Nada Perišić – Janjić, PhD 
(Chemistry, e-mail: pnada@ih.ns.ac.rs)

• Prof. József Szalma, PhD 
(Law, e-mail: szalmajt@eunet.rs)
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