
 
 

НОВИНЕ У БОЛЕСТИМА  
НЕВОЉНИХ ПОКРЕТА 

4-5. мај 2018. године 
Српска академија наука и уметности 

Кнез Михаилова 35 
11000 Бeоград 

Србија 

Друго обавештење – 19. март 2018. године 

Организатори: Српска академија наука и уметности (САНУ) и  

Неуролошка клиника Клиничког центра Србије 

место одржавања: Београд, Србија, Кнез Михаилова 35 

Контакт имејл: sasa.foreigndept@sanu.ac.rs   

 

Српска академија наука и уметности 
вебсајт: www.sanu.ac.rs 

 

mailto:sasa.foreigndept@sanu.ac.rs


Организациони одбор 
Проф. др Владимир С. Костић, председник САНУ 
Др Игор Петровић,  Одељење невољних покрета  
Др Никола Кресојевић  
Г-ђа Драгана Младеновић, саветник за односе са јавношћу 
Г-ђа Драгана Трајковић 
Г-ђа Јелена Ћетковић 
 

1. Место одржавања 
Конференција ће се одржати у Српској академији наука и уметности (Свечана сала САНУ, 
Кнез Михаилова 35/II). Београд је познат по својој културној, историјској и туристичкој 
традицији и гостропримљивости. Хотели у Београду гарантују пријатан смештај, богату 
гастрономску понуду и налазе се близу центара забаве и куповине. Град одликује 
пријатељска, жива атмосфера због присуства Универзитета у Београду и његових студената. 
Организатори се надају да ће учесници уживати у свом боравку у Београду, смештеном на 
Сави и Дунаву и у бројним другим атракцијама. Током маја, време је углавном сунчано, 
међутим треба очекивати и поподневне пљускове са грмљавином. Температура се креће око 
20ºC. 
2. Планирани распоред се састоји од: 

Четвртак, 3. мај 
 

Долазак учесника 

Петак, 4. мај 
 

Сесије 

Субота, 5. мај Сесије 
Затварање конференције 

           
3. Битне информације 
Редни број пријаве програма А-1-881/18), 
са добијених 14 бодова за ПРЕДАВАЧЕ и 7 бодова за ПОЛАЗНИКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(ОДЛУКА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕ број 153-02-507/2018-01, од 05.03.2018.) 
За заинтересоване учеснике, неопходно је да попуните регистрациони формулар који се 
налази на крају другог обавештења. Рок за доставу је 15. април 2018. године. Учешће је 
потпуно бесплатно. За пријављене учеснике није предвиђена исхрана. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Смештај 
У близини САНУ постоје бројни хотели и хостели. Листа у наставку је само предлог 
могућих који су у близини. Постоје и други хотели и хостели на располагању.  

 
 

ХОТЕЛИ: 
 

Belgrade Art Hotel 
http://belgradearthotel.com/ 

 
 

Majestic 
http://www.majestic.rs/en/hotel-majestic.html 

 
 

Palace 
http://www.palacehotel.co.rs/en/ 

 
 

 

http://belgradearthotel.com/
http://www.majestic.rs/en/hotel-majestic.html
http://www.palacehotel.co.rs/en/


Moskva 
http://www.hotelmoskva.rs/en/hotel-en-us/ 

 
 

Townhouse 27 
http://townhouse27.com/index.php 

 
 

Marriott Courtyard Hotel 
http://www.marriott.com/hotels/travel/begcy-courtyard-belgrade-city-center/ 

 
 

Le Petit Piaff 
http://www.petitpiaf.com/en/ 

 
 
 

 
 

http://www.hotelmoskva.rs/en/hotel-en-us/
http://townhouse27.com/index.php
http://www.marriott.com/hotels/travel/begcy-courtyard-belgrade-city-center/
http://www.petitpiaf.com/en/


Square Nine Hotel Belgrade 
http://www.squarenine.rs/english 

 
 
 

ХОСТЕЛИ: 
 

Traveler's Hostel & Apartments 
http://www.travelers-hostel.com/en-us 

 

 
 

White Owl Hostel 
https://www.whiteowlhostel.com/ 

 

http://www.squarenine.rs/english
http://www.travelers-hostel.com/en-us
https://www.whiteowlhostel.com/


Hostel Belgrade Rugby League 
http://hostel-rugby-league.hotels-in-belgrade.com/en/ 

 
 

Authentic Belgrade Centre Hostel 
http://authenticbelgradecentrehostel.rs/ 

 
 

DC Hostel 
http://www.dchostel.rs/  

 

 
 

 
 

http://hostel-rugby-league.hotels-in-belgrade.com/en/
http://authenticbelgradecentrehostel.rs/
https://www.booking.com/hotel/rs/downtown-central-hostel.sr.html?aid=318615;label=New_English_EN_RS_26767347505-3DcbPUnfHA7TWQEfHoucrgS100852302985%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi2660805765%3Atidsa-322239687071%3Alp21213%3Ali%3Adec%3Adm;sid=7ac5d6b82dd115d7706ca00e57cd5e43;ucfs=1;srpvid=22dc402afcac01d7;srepoch=1521018453;room1=A%2CA;hpos=1;hapos=1;dest_type=city;dest_id=-74897;srfid=673f85107cc6619ac877b1da613021b24b0cd350X1;from=searchresults;highlight_room=#hotelTmpl
http://www.dchostel.rs/


 
 
 

НОВИНЕ У БОЛЕСТИМА НЕВОЉНИХ ПОКРЕТА 
4 – 5. мај 2018, Београд 

Српска академија наука и уметности 
 

Регистрациони формулар 
 
Контакт детаљи  

Презиме  

Име  

афилиација  

Институција, позиција   

E-Mail  

телефон  

УЧЕШЋЕ  

Учествоваћу у раду 
конференције  

 

 □ оба дана 

 □ само 4. маја 

 □ само 5. маја 

 
 
Молимо Вас да овај регистрациони формулар доставите до 15. априла 2018. 
године на следеће адресе: sasa.foreigndept@sanu.ac.rs, dragana.trajkovic@sanu.ac.rs  
и jelena.cetkovic@sanu.ac.rs   
 
 
 
 
  датум        потпис 
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