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30. ЈУБИЛАРНА МЕЂУНАРОДНА
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„ДУНАВ - РЕКА САРАДЊЕ“
О главном организатору:
Међународне научне конференције „Дунав - река сарадње“ одржавале су
се сваке године почевши од 1989. године на основу пројекта др Едите
Стојић, научне саветнике Института за међународну политику и
привреду.
Првих пет успешних конференција указало се на велико интересовање не
само научних радника, већ и шире стручне јавности за веома широк
спектар тема везаних за Дунав и његове прилике. Указана је потреба за
оснивањем удружења грађана заинтересованих за међународну сарадњу
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и за развој пројеката у одрживом кориштењу природних и културноисторијских ресурса у макрорегији слива Дунава. Тако је у априлу 1994.
основан Међународни научни форум „Дунав - река сарадње“ (МНФ
„ДРС“). Конференције „Дунав - река сарадње“ биле су одржаване сваке
јесени. Изузетак је била 1999. година, када није било услова за
организовање традиционалних годишњих конференција због НАТО
бомбардовања СРЈ. Међутим, зато је прва конференција округлог стола
МНФ „ДРС“ одржана почетак наредне године, када су разматрани утицаји
бомбардовања на живот у српском Подунављу и на самој реци Дунав.
Годишње јесење конференције настављене су 2000. Више о МНФ„ДРС" на:
www.danube-cooperation.com
O суорганизаторимa:

Институт за међународну политику и привреду (ИМПП) основан је
1947. године у Београду. Од мале групе истраживача која је поставила
темеље науке о међународним односима у Југославији, и временом
прерастао у једну од најугледнијих научних институција у тој области у
Европи. Стварајући истраживачку и документациону основу за
дефинисање спољно-политичких приоритета земље, ИМПП је деценијама
уназад
обезбеђивао
експертизу
државним
органима
са
спољнополитичким надлежностима неопходну за ваљано креирање и
формулисање стратешких праваца у успостављању и развоју политичких
и економских односа са иностранством. Током дуге истраживачке праксе,
Институт је најтешњу сарадњу остварио са Министарством спољних
послова. Већи број дипломата и званичника за дипломатску и неке друге
важне службе које се баве међународним односима, потекао је из
Института. ИМПП је одувек, непосредно или посредно, учествовао у
креирању спољне политике, због чега се значајно разликовао и даље се
разликује од других института у земљи. Спровођење основних и
примењених истраживања на пољу политичких, економских и правних
аспеката међународних односа до данашњих дана чини основу његових
активности. ИМПП се бави проучавањем процеса и појава на плану
међународне политике и привреде, што такође укључује безбедносне и
правне аспекте међународних односа, који су од интереса за положај и
спољну политику државе. Богата истраживачка традиција огледа се и у
плодној научно-издавачкој делатности: до сада је у издању Института
објављено више од 600 књига, монографија, зборника и докумената.
Више о ИМПП на: www.diplomacy.bg.ac.rs
Collegium Hungaricum у Београду представља институцију којом је
културна дипломатија Републике Мађарске поставила значајан темељ за
културну сарадњу Мађарске и Србије. Ова установа је већ постала
препознатљива по занимљивим и веома посећеним програмима у
престоници Србије.
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Collegium Hungaricum је отворен за све заинтересоване за културу.
Програми се одвијају углавном на српском и мађарском језику. Учесници
тих програма су грађани Србије и припадници мађарске дијаспоре који
живе у Србији. Више о програмима Collegium Hungaricum-а на:
https://www.facebook.com/collegiumhungaricumbelgrad/
Јавно предузеће “Београдска тврђава” обавља своју делатност од
општег интереса за град Београд на простору Београдске тврђаве и
парка Калемегдан бринући се за очување културно-историјске баштине
која се налази на том простору. А богатство те баштине произилази из
чињенице да живот на гребену над ушћем Саве у Дунав у континуитету
траје више од два миленијума. Пуних шест векова протекло је од времена
када је Београд, први пут у својој историји, постао престони град. Језгро
око кога се до данас оформила двомилионска агломерација представљају
Београдска тврђава и Калемегдански парк. Они чине јединствену
просторну целину на којој су јасно видљиви остаци Тврђаве, подељене на
Горњи и Доњи град, са два јасна стилска обележја – елементи
средњовековне архитектуре прожимају се с доминантним барокним
решењима карактеристичним за 18. век. Данас Београдска тврђава и
Калемегдански парк, представљају споменик културе од изузетног
значаја, место одржавања многобројних спортских, културних и
уметничких манифестација, место забаве и разоноде свих генерација
Београђана и све бројнијих туриста. Више о Београдској тврђави на:
www.beogradskatvrdjava.co.rs
Мађарска фондација Tiszta Formák (Чисте форме) пружа финансијску
подршку иницијативама које промовишу вредности заједнице, помажу
изградњу поверења кроз сарадњу. Циљ је да такве иницијативе добију
шансу за остварење, јер би без такве подршке теже оствриле своје циљ
јачања сарадње у корист локалне и/или шире заједнице.
Више о овој фондацији на: http://tisztaformak.hu

ТОК РАДА КOНФЕРЕНЦИЈЕ
ПРВИ ДАН КОНФЕРЕНЦИЈЕ – септембар 23.
Рад Конференције почео је у Collegium Hungaricum-у у 10:00 сати
поздравним говорима организатора. Директорка Клара СЕНТЂЕРЂИ
говорила је о циљевима и активностима институције домаћина, а др
Едита СТОЈИЋ КАРАНОВИЋ, оснивач-председник МНФ„ДРС“ представила је
кратко мисију и резултате постигнуте у последње три деценије
активности.
Прва радна седница овог дана Конференције започела је излагањем
Академика Проф. др Имреа ГАРАИЦИја из Мађарске. Он је говорио о
менталној позадини геополитике и геостратегије у савременој ИсточноЗавршни документ 30. Међународне научне конференције „Дунав – река срадње"
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Централној Европи. Затим су два истакнута експерта из области
унутрашњих пловних путева, говорили о темама из ове области: Проф. др
Бернд КОРЧАК (KORTSCHAK), професор Економског и пословног факултета
Универзитета
у
Бечу
представио
свој
истраживачки
рад
о
тридесетогодишњим променама на средњем и доњем току Дунава у
области пловидбе. После њега, Проф. др Зоран РАДМИЛОВИЋ, члан
Инжењерске академије Србије представио свој истраживачки рад о
пловидби кроз преводницу 1 и 2 на Ђердапу после њихове
реконструкције.
На
другој
радној
седници
Првог
конференцијског
презентовани су резултати четири истраживачка рада:

дана

Коауторски рад проф. др Снежане ШТЕТИЋ, професорке на Београдском и
Новосадском Универзитету и магистра Игора ТРИШИЋА, са Универзитета у
Крагујевцу, Факултета за хотелијерство и туризам. Њихове приказани рад
је покривао тематику развоја одрживог туризма у руралним областима
Дунавске регије у Србији. Затим је тематика туризма разматрана у
излагању Монике ВИРТЕНБЕРГЕР (WÜRTENBERGER), стручњака у облати
туризма из Немачке, под насловом „Прекомерни туризам”. Следио је
приказ ко-ауторског истраживачког рада Корнела ПОПОВИЦИ СТУРЗЕ,
председника „Еколошке групе - Нера” из Румуије и Милана БЕЛОБАБИЋА,
председник и туристичког водича „Удружења АУРОРА" из Беле Цркве под
насловом „10 дана у чаробном свету Јужног Баната” - потврђујући не само
туристичку вредност посматраног суб-региона, већ и вредност коауторске прекограничне сарадње.
На кају преподневног програма 23. септембра др Марина ПАВЛОВИЋ, из
Завода за заштиту културно-историјских споменика грда Београда
говорила је о историјским вредностима баштине Београдске Тврђаве и о
важности њиховог очувања. Њено предавање је добро послужило и као
увод у поподневни програм Конференције тог дана.
Попдневни програм првог конференцијског дана почело је у 15:00
часова разгледањем Београдске Тврђаве. Најзначајније културне и
историјске знаменитости на тлу и испод тла Калемегдана учесницима
Конференције приказао је водич-експерт Жељко ПЕТРОВИЋ, географ и
лиценциран туристички водич. Он је објаснио историјску и културну
вредност ових знаменитости. Учесници 30, Конференције „Дунав – река
сарадње” оценили су његов рад одличном оценом. Координатор овог
програма за нашу конференцију био је г. Реља СЕРАТЛИЋ,
руководиоц програмских активности Јавног предузећа
„Београдска Тврђав“. Први дан Конференције завршио се
у чувеном и најстаријем београдском ресторану „Знак
Питања” у 19:00 часова.
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ДРУГИ ДАН КОНФЕРЕНЦИЈЕ – 24. септембар
Други дан Конференције одржан је у. Свечано отварање рада почело је у
10 часова. Као модератор ове седнице, др Едита СТОЈИЋ КАРАНОВИЋ је
најпре подсетила скуп да је пре 30 година у овом Институту настао
пројект „Дунав – река срадње“ на основу којег је 28.септембра
1989.године одржана у Београду, Новом Саду и на Ђердапу прва
конференција под тим називом. Учесници те Конференције су у завршном
документу нагласили „да би интензивирање Дунавске сарадње у
различитим областима довело до чвршћег повезивања Европљана на
националном и регионалном нивоу, а да би Дунав могао да постане
чвршћа нит међу њима, која би донела за све учеснике те сарадње
значајне економске користи, и јачање заједничких вредности у
међународним односима” На основу закључка формулисаног у
Декларацији те прве конференције да научни радници и истраживачи у
великој мери могу допринети остварењу тих користи за све заједнице у
Подунављу,
“интердисциплинарним
повезивањем
економских
и
еколошких фактора, а у оваквом новом оквиру доношења одлука и односи
у области културе и туризма могу постати интегративне везе земаља у
Дунавском региону“ - настављена је делатност Међународног научног
форума „Дунав – рек сарадње“ у току 30 наредних година после Прве
Конференције.
Проф. др Бранислав ЂОРЂЕВИЋ, директор Института за међународну
политику и привреду је у свом поздравном говору посебно поздравио
учеснике из иностранства, као и др Едиту Стојић Карановић, ранијег
директора Института и оснивача Међународног научног форума”Дунав –
река сарадње”, „без чијег огромног напора и ентузијазма не би било ни
ове конференције.”
Захваљујући на његовим речима, др Стојић Карановић је предала
директору Проф. Ђорђевићу књигу на поклон из књижног фонда МНФ
„ДРС“.
Проф. др Бернд КОРЧАК (KORTSCHAK), професор Економског и пословног
факултета Универзитета у Бечу у свом поздравом говору сећајући се свог
учешћа у Првој конференцији „Дунав – река сарадње“ истакао је високу
вредност овог пројекта и изразио своје уважавање истрајности у
настављању и даљем развијању активности аутора да сазива скупове
експерата и научних истраживача у разним областима, а ради ширења
знања како међусобно, тако и према широј јавности. Проф. Корчак је
затим предао на поклон једну рођенданску Захер торту донету из Беча за
тридесети „рођендан“ Међународне научне конференције „Дунав – река
сарадње“.
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Захваљујући се на његовим речима и на поклоњеној рођенданској торти
др Стојић Карановић је уручила поклон књиге – зборнике радова са првих
конференција „Дунав – река сарадње“ у којима су објављени и радови
професора Корчака.
Горан ПУЗОВИЋ, директор Јавног водопривредног предузећа
„СРБИЈАВОДЕ“ био је следећи говорник. Он је говорио о значају водног
ресурса Србије, о проблемима у тој области и о плановима за њихово
решење. Он је изразио своје поштовање и уважавање напора и резултата
пројекта „Дунав река сарадње“ у подизању свести и ширењу знања о
значају одрживог коришћења водних ресурса. После његовог говора
доајен МНФ„ДРС“, Михаило СРЕТЕНОВИЋ, дипл.инж. Предао је на поклон
директору Пузовићу два зборника радова које је МНФ„ДРС“ недавно
публиковао.

Прва радна седница другог конференцискг дана почела је у 11 сати
и била је посвећена политичким, еконоским и еколошким темама, а
модератор седнице био је Проф. др Дагољуб ТОДИЋ из Института за
међународну политику и привреду. Он је најпре дао реч магистру
Војиславу Деђанском, са Географског факултета Универзитета у
Београду, који је представио истраживачки рад урађен у коауторству са
магистром Душаном ИЛИЋЕМ из београдског Института за Европске
студије, на тему геополитичког значаја Дунава за Србију у 20. веку.
Аутори су засновали своје истраживање на чињеницу да је „Дунав био од
најраније људске историје значајан фактор у односима народа и
цивилизација који су живели у сливу ове реке, као и у односима са
осталим деловима света.”
Следила је презентација ко-ауторског рада Марине РАДОВАНОВИЋ и
Горана САНДИЋА, студената мастер-студија на Факултету политичких
наука Универзитета у Београду, под насловом „Приступање Европској
унији и перспективе развоја политичких и економских односа у сливу
Дунава“. На основу анализе претходних искустава земаља које су
приступиле ЕУ аутори настоје да покажу да је чланство у Европској унији
може да постане користан механизам за делотворно и ефикасно
решавање спорова држава у сливу Дунава, те да је зато неопходно
наставити процес придруживања свих земаља слива Дунава Европској
унији.
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Затим су изложени резултати ко-ауторског истраживања архитекте
Светлане РИСТИЋ и историчара уметности Драгице ЈОВАНОВИЋ о
повезивању јавних политика у циљу унапређења регионалне сарадње у
сливу реке Дунав. Са становишта коришћења доброг положаја Србије,
једна од најважнијих јавних политика је политика развоја саобраћаја, која
у последње време постиже значајне резултате у смислу километара
изграђених путева и развоја других инфраструктурних мрежа, али је
јасно да то не може бити само себи циљ. Тим путевима треба да се стигне
у нека места, да се повежу региони и да се постигне већа размена у
сваком смислу. Стога се резултати ове јавне политике директно
надовезују на друге политике, а у овом раду се указује на њен однос
према политикама у области туризма и културног наслеђа и на примену
просторних планова као инструмената повезивања секторских стратегија
и остваривања њиховог синергијског утицаја на развој и на унапређење
регионалне сарадње.
Зоран ГАВРИЛОВИЋ, професионални инжењер представио је резултате
својих дугогодишњих истраживања под насловом „Заштитa равнотеже и
одрживости природних ресурса”. Аутор је истакао да је уобичајена
поделе ресурса на „обновљиве“ и „необновљиве“, и да је ова
поједностављена подела ушла у свест људи као да се „необновљиви“
ресурси могу једноставно потрошити, али да „обновљиви“ трају вечно.
Аутор је указао на погрешност оваквог става на примерима који показују
да су обновљиви ресурси веома осетљиви и да та чињеница има значајне
ефекте на одрживост.
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, из беогрдског Института за међународну
политику и привреду, представио је свој коауторски рад са др Даницом
ПЕТРОВИЋ,
доценткињом
босанско-херцеговачког
Универзитета
Синергија, из Бијељине, под насловом „Сличности и разлике историјских
градова као туристичких дестинација Дунавског региона”. Аутори наводе
да у Дунавском региону Србије сваки историјски град представља
туристичку атракцију. То доказују на примерима тврђава на Дунаву у
Петроварадину, Београду, Смедереву, Голубцу и Кладову. Али, сваки
историјски град не представља исто свим туристима – сматрају аутори, те
зато циљ и сврха туристички усмереног развоја мора да буде одређена
посебно у складу са специфичностима сваког историјског града посебно.
Ивана ЈАНКОВИЋ, са
Факултета политичких наука Београског
универзитета преставила је резултате свог истраживања у којем је под
насловом „Дунав као камен спотицања“ говорила о спору између
Републике Србије и Републике Хрватске поводом границе на Дунаву, које
отежава успостављање стабилних билатералних односа између две
државе. Такође је указала и на чињеницу да овај спор може имати
утицаја и на путу Републике Србије ка чланству у Европској унији.
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На сличну тему је говорио и Марко МИЛИСАВЉЕВИЋ, са Факултета
политичких наука Универзитета у Београду , под насловом „Гранични спор
између Србије и Хрватске на Дунаву и ЕУ интеграције”. Аутор даје
одличан приказ правних разматрања овог проблема, као и могућности
његовог решења, али показујући колико тја процес може да буде
компликован. На крају своје презентације, аутор даје неке препоруке за
српску страну, које заслужују да се узму у обзир у даљем поступку.
Друга радна седница другог конференцјског дана почела је у 13
часова уз модерирање др Сање ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ, научног сарадника
Института за међународну политику и привреду. Она је најпре дала реч
проф. др Драгољубу ТОДИЋУ, такође из ИМПП, који је представио свој
истраживачки рад под насловом „Међународно-правна заштита реке
Дунав и савремено међународно право животне средине“, истакавши да
је тема управљања отпадом постала једно од кључних питања која се
сматрају законски недовољно регулисаним.
Под насловом „Процес договарања држава чланица Дунавске Комисије у
области управљања бродским отпадом на Дунаву– политички
и
практични аспект“ Ивана КУНЦ, дипл. инж. са Саобраћајног Факултета
Универзитета у Београду, представила је коауторски истраживачки рад
обављен заједно са проф. др Катарином ВУКАДИНОВИЋ и проф. др
Наташом БОЈКОВИЋ, са истог факултета. Истакнуто је да је тај процес
договарања био интензиван и тежак, али да мора бити настављен
нарочито о најважнијем питању, а то је питање модела финансирања
уклањања загађења Дунава које потиче од бродова који пловећи
унутрашњим пловни путевима у сливу Рајне и Дунава, испуштају уљани и
масни бродски отпад, а који се великим делом кумулирано спушта низ
реку Дунав.
Трећа радна седница другог конференцијског дана била је
посвећена завршној дебати и прихватању предлога за Завршни
документ Конференције. Седницу је модерирала др Едита СТОЈИЋ
КАРАНОВИЋ, научни саветник, председница МНФ„ДРС“. Она је навела да
научноистраживачки радови који су представљени првог и другог дана
конференције садрже важне информације и поруке које се морају ставити
на увид широј јавности, и не само научној и стручној заједници. Такође је
најавила да ће у току наредна два дана учесници ове Конференције моћи
да учествују према свом избору у факултативним програмима. Затим је
предложила основне закључке за Завршни документ – које су сви
присутни учесници прихватили. Они су формулисани како стоји у овом
документу, наведено после кратких информација о трећем и четвртом
дану 30. Конференције.
Други Конференциски дан је завршен у 15 часова коктел-послужењем у
организацији Међународног научног Форума „Дунав – река сарадње“.
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ТРЕЋИ ДАН – 25. септембар
Факултативни програми за учеснике 30. конференције „Дунав – река
сарадње” у току трећег дана Конференције састојали су се од разгледања
центра града, посета музеја – индивидуално или у групама. Највише
интересовања је било за посету Народном музеју Србије у центру
Београда и Музеју Никола Тесла, који садржи документе о животу и раду,
о открићима и пројектима овог светски признатог српског иноватора.

ЧЕТВРТИ ДАН ЗА УЧЕСНИКЕ 30. „ДРОНФЕРЕНЦИЈЕ – 26. септембар
Овај дан су заинтересовани учесници наше Конференције као
факултативни програм могли да присуствују „Дану Луке Констанце у
Београду“. Ту могућност, захваљујући љубазном позиву господина
Владана МИШИЋА, представника Луке Констанце у Београду искористили
су пре свега они учесници наше конференције који су посебно
заинтересовани за тематику унутрашњих пловних путева и комбиноване
речно-морске пловидбе. Они су учестовали и у неформалним разговорима
са представницима Луке Констанце, као и са представницима других
лука.

ЗАКЉУЧЦИ И ДЕКЛАРАЦИЈА
30. МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
„ДУНАВ – РЕКА САРАДЊЕ“
Међународни научни форум „Дунав – река сарадње“ (МНФ„ДРС“) посвећен унапређењу међународне сарадње у области одрживог развоја
и одрживог коришћења природних ресурса и културно-историјске
баштине у сливу Дунава - као и увек до сада, тако ће и у будуће бити
посвећено том циљу, и ширити знања до који долази на основу својих
активности, како према владиним органима и организацијама на свим
нивоима, тако и према широј научној и друштвеној јавности, указујући на
проблеме који треба да се реше у сфери одрживе употребе природних,
културних и историјских ресурса у сливу Дунава. Истовремено, МНФ„ДРС“
ће ојачати своју постојећу сарадњу са невладиним организацијама
земаља Дунавског региона и наставиће да иницира нове облике сарадње.
МНФ„ДРС“ ће наставити да сарађује и са организацијама цивилног
друштва у другим регионима, попут региона Вишеградске Четворке,
Јадранско-јонске и Црноморске регије.
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Оно на чему би се, међутим, у будуће требало више ангажовати - јесте
јачање сарадње образовних програма. Због тога ће МНФ„ДРС“ наставити
да посвећује посебну пажњу интердисциплинарним програмима и
пројектима, промовишући резултате истраживања и пројектне предлоге
објављивањем резултата својих активности, а такође и организовањем
нових облика образовних програма, или јачим учешћем у таквим већ
постојећим програмима, а у циљу ширења и размене знања у области
одрживог коришћења и заштите природних ресурса и културноисторијске баштине.
Најзад, при оцењивању ове, јубиларне 30. међународне научне
конференције, треба навести да, како показује списак учесника
(приложен уз овај извештај), на Конференцији је било 63 учесника, од
којих 52 из Србије и 11 страних учесника из 6 земаља (Аустрија -1, Босна и
Херцеговина -3, Њемачка -1, Мађарска -3, Црна Гора -1, Румунија -2) што
квалификује ову Конференцију као међународни научни скуп.
Важно је још напоменути, да неки радови, планирани да буду
представљени током првог и другог дана Конференције, њихови аутори,
нису лично изложили, јер из оправданих разлога нису могли лично да
присуствују. Ови аутори су предвиђени за први дан: проф. др Ђенђи
МАЈОР из Мађарске, и проф. др Кристијан РИСТИЋ из Србије. Другог дана
конференције нису лично присуствовали Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, научни
саветник ИМПП-а; коаутори мр Емина АХМЕТОВИЋ и мр Емина
МЕШИНОВИЋ из Босне и Херцеговине; Др Милорад СТАМЕНКОВИЋ, проф.
др Јован БОЈКОВСКИ, коаутори Јелена БАНОВИЋ и Дејана ПАВЛОВИЋ из
Србије. Њихови сажеци објављени су у Књизи Апстраката, а њихови
радови биће објављени у Збирци радова 30. међународне научне
конференције „Дунав - река сарадње“, уколико је пошаљу до краја
октобра 2019. То је рок за слање комплетних радова који важе за све
учеснике 30. конференције „Дунав - река сарадње“.
Што се тиче својих издавачких активности, МНФ„ДРС“ ће осим зборника
радова са ове конференције, до краја ове године, објавити тематске
зборнике радова који су представљени у последњих 30 година на
конференцијама „Дунав - река сарадња“ у току наредне године.
Нека досадашња издања МНФ„ДРС“
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ЛИСТА УЧЕСНИКА 30. МЕЂУНАРОДНЕ
НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ „ДРС“
(ПРЕМА ОРИГИНАЛНИМ ПОДАЦИМА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ)
1. AHMETOVIĆ, Emina, Msc. Association for the Development of Environmental Protection
(Ekopot), Bosnia-Herzegovina
2. BABIĆ, dr Blagoje, research professor, Belgrade, Serbia
3. BANOVIĆ, Jelena, Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia
4. BELOBABIĆ, Milan, President of the Assotiation „Aurora“, Bela Crkva, Serbia
5. BLEŠIĆ, Jovana, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
6. BOJКOVIĆ, prof dr Nataša, Faculty of Transportation, University of Belgrade, Serbia
7. BOJКOVSКI, prof.dr Jovan, Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, Serbia
8. DABIĆ, Dragana, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
9. DAVIDOVIĆ, Sandra, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
10. DEĐANSКI, msr Vojislav, Faculty of Geography, Belgrade, Serbia
11. DIMITRIJEVIĆ dr Duško, IMPP, Belgrade, Serbia
12. DOBRIĆ, dr Jelena, public relations, Public Water Management Company of Serbia, Serbia
13. ĐORĐEVIĆ, Prof. dr Branislav, Director of the IMPP, Belgrade, Serbia
14. GARACZI Imre, Prof. Dr., Academician, chairman of the Social Sciences Committee of
The Hungarian Academy of Sciences, Council of Veszprém, Hungary
15. GAVRILOVIĆ, Zoran, PE, Belgrade, Serbia
16. ILIĆ, msr Dušan, Institute for European Studies, Belgrade, Serbia
17. IMAMOVIĆ, Enisa, project manager and translator, ISF”DRC”, Belgrade, Serbia
18. JANКOVIĆ, Ivana, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, Serbia
19. JELISAVAC TROŠIĆ, dr Sanja, research associate at the IMPP, Belgrade
20. JOVANOVIĆ, mr Dragica, art historian, Belgrade, Serbia
21. КOPANJA, Mihajlo, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
22. КORTSCHAК, Prof. Dr. Bernd, Professor of the Vienna University of Economics and
Business, Austria
23. КUNC, Ivana, civil engeneer, Belgrade, Serbia
24. КUVEКALOVIĆ-STAMATOVIĆ, Jovanka, young researcher of the IMPP, Belgrade,
Serbia
25. LAZIĆ, Vuk, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
26. LUКINOVIĆ, Prof. dr Mario, Belgrade University, Serbia
27. MÁDL Emma, BSc, Ecc. Project-manager for publications, book exhibitions, Hungary
28. MAJOR Gyöngyi, Univ. Prof. Dr. Ecc. Budapest University. Hungary
29. MEŠINOVIĆ, BSc. Eng. of agriculture, University of Tuzla, Faculty of Technology,
Department of Agronomy, Bosnia-Herzegovina
30. MILISAVLJEVIĆ, Marko, student at the Faculty of Political Sciences, University of
Belgrade, Serbia
31. NIКOLIĆ, Aleksa, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
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32. OBRENOVIĆ, Anett, „Collegium Hungaricum“ in Belgrade
33. PAVIČEVIĆ, Vanja, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
34. PAVLOVIĆ, Dejana, Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia
35. PAVLOVIĆ, Dr. Marina, The Cultural Monument Protection Institute of the City of
Belgrade, Serbia
36. PETROVIĆ, Dr. Danica, Associate Professor, University of Synergy, Bijeljina, BosniaHerzegovina
37. PETROVIĆ, prof. dr Pero, IMPP, Belgrade, Serbia
38. PETROVIĆ, Željko, licensed guide, “The Belgrade Fortress“, Serbia
39. POP-LAZIĆ, Isidora, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
40. POPOVICI STURZA, Cornel, President, executive manager, “Grupul Ecologic de
Colaborare Nera”, Reșița, Caraș-Severin county, Romania
41. PUZOVIĆ, Goran, Director of the Public Water Management Company of Serbia, Serbia
42. RADMILOVIĆ, Prof. Dr. Zoran, Engineering Academy of Serbia, Belgrade, Serbia
43. RADOVANOVIĆ, Marina, masters student at the University of Belgrade, Serbia
44. RAFAJLOVIĆ, Hajnalka, „Collegium Hungaricum“ in Belgrade
45. RISTIĆ, Prof. dr Кristijan, Belgrade University, Serbia
46. RISTIĆ, Svetlana, architect, Belgrade , Serbia
47. SANDIĆ, Goran, masters student at the University of Belgrade, Serbia
48. SERATLIĆ, Relja, Public Enterprise “The Belgrade Fortress“, Serbia
49. SRETENOVIĆ, Mihailo, Bsc Engineering, doyen of the ISF”DRC”, Serbia
50. STAMENOVIĆ, dr Milorad, Inventis Clinical Trial Management, Serbia
51. STANКOVIĆ, Danilo, „Collegium Hungaricum“ in Belgrade
52. STEКIĆ, Nenad, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
53. STOJANOVIĆ, Bogdan, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
54. STOJIĆ КARANOVIĆ, dr Edita, reserach professor, president-founder of the ISF“DRC“
55. SZENTGYÖRGYI, Klára, Director of the „Collegium Hungaricum“ in Belgrade
56. ŠEКARIĆ, Nevena, young researcher of the IMPP, Belgrade, Serbia
57. ŠTETIĆ, Prof. dr Snežana, Belgrade University and University of Novi Sad, Serbia
58. TODIĆ, prof.dr Dragoljub, IMPP, Belgrade, Serbia
59. TRIŠIĆ, mr Igor, assistant professor of the Faculty of Hospitality Industry and Tourism,
Кragujevac, Serbia
60. VISATOVICI, Vlada, Expert in Ecology and Ecological Tourism, Reșița, Caraș-Severin
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