
З А П И С Н И К 
            са  V редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 
Станковић" – Института од националног значаја за Републику Србију, одржане дана 
19.05.2022. године у библиотеци Института, са почетком у 10 часова. 

 
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 22 чланa. 
 
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, науч. саветник; др 

Благојевић Душко, науч. саветник; др Војновић Милутиновић Данијела, науч. саветник; др 
Вуков Тања, науч. саветник; др Гламочлија Јасмина науч. саветник; др Илијин Лариса, науч. 
саветник; др Јојић Вида, в.н.сарадник; др Ђикановић Весна, в.н. сарадник; др Коларевић 
Стоимир, в.н. сарадник; др Мијатовић Сања, науч. саветник;  др Михаиловић Мирјана, науч. 
саветник; др Мишић Данијела, науч. саветник; др Павловић Слађан, науч. саветник; др 
Пауновић Момир, науч. саветник; др Перић Матаруга Весна, науч. саветник;  др Петковић 
Бранка, науч. саветник; др Пешић Милица, науч. саветник; др Савковић Урош, науч. 
сарадник; др Саксида Тамара, науч. саветник; др Стојановић Ивана, науч. саветник; др 
Суботић Ангелина, науч. саветник и др Шилер Бранислав, научни саветник.  

 
Седници не присуствују следећи чланови: др Благојевић Јелена, науч. саветник; др 

Ђорђевић Ана, науч. саветник; др Милер Марко, науч. сарадник; др Митровић Мирослава, 
науч. саветник; др Павловић Павле, науч. саветник; др Танасковић Марија, науч. сарадник; 
др Тарасјев Алексеј, науч. саветник и др Филиповић Бранко, науч. саветник.   

 
НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 

 
За ову седницу предложен је следећи 

 
Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 
1. Усвајање записника са IV редовне седнице Научног већа; 

 
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
- др Александар Цингел – научни саветник. 

 
3. Покретање поступка за стицање научног звања: 
- др Милана Трифуновић Момчилов – научни саветник; 
- др Наташа Илић – научни саветник; 
- др Наташа Ристић – научни саветник; 
* др Марија Ђурић – научни сарадник. 
 
4. Покретање поступка за реизбор научног звања: 
- др Вања Бугарски-Станојевић – виши научни сарадник; 
- др Тијана Бањанац – научни сарадник; 
- др Бојана Тубић – научни сарадник. 

 
5. Давање предлога за члана Већа научних области природних наука 

Универзитета у Београду; 



 
6. Давање предлога за члана Савета Универзитета у Београду; 

 
7. Одобравање захтева за учешће на научним пројектима, скуповима, 

обављање   
       студијских боравака и специјализација; 
 

8. Обавештења; 
 
 9.  Разно.                                  
            
 Др Тања Вуков, председник Научног већа, отворила је V редовну седницу Научног 
већа, утврдила да постоји кворум за рад и одлучивање, након чега се приступило усвајању 
Дневног реда који је усвојен једногласно.   
 

I 
Чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са IV редовне седнице Већа 

кoja je oдржанa 04.04.2022. године. 
 

II 
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак 

за стицање научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Александра Цингела, истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у 

реферат – извештај о кандидату, једногласно је донета одлука да се кандидат предложи за 
стицање траженог звања. Усвојен предлог за стицање научног звања биће упућен са 
потребном документацијом Комисији за стицање звања и надлежном матичном научном 
одбору ради одлучивања. 

 
III 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 
комисије за избор научног звања: 

* научни саветник за: 
- др Милану Трифуновић Момчилов, истраживача у Одељењу за физиологију 

биљака; КОМИСИЈА у саставу: председник др Ангелина Суботић, научни саветник 
ИБИСС; чланови: др Ана Симоновић, научни саветник ИБИСС и др Јелена Богдановић 
Пристов, научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у 
Београду. 

* научни саветник за: 
- др Наташу Илић, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Ивана Стојановић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Ђорђе Миљковић, 
научни саветник ИБИСС и др Алиса Груден Мовсесијан, научни саветник, Институт за 
примену нуклеарне енергије Универзитета у Београду. 

* научни саветник за: 
- др Наташу Ристић, истраживача у Одељењу за цитологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Милица Манојловић-Стојаноски, научни саветник ИБИСС; чланови: др 



Слађан Павловић, научни саветник ИБИСС и др Ивана Стевановић, научни саветник на 
Медицинском факултету ВМА. 

Др Тања Вуков је обавестила чланове Научног већа да је Научном већу дана 
17.05.2022. године од стране руководиоца Одељења за физиологију биљака прослеђен 
захтев за покретање поступка за избор Марије Ђурић у звање научног сарадника, имајући у 
виду да је Марија Ђурић, истраживач у Одељењу за физиологију биљака у звању 
истраживача сарадника дана 16.05.2022. одбранила докторску дисертацију, након рока у 
оквиру којег је материјал по свим тачкама Дневног реда V редовне седнице Већа достављен 
члановима. Након разматрања наведеног захтева, чланови Научног већа су једногласно 
усвојили предлог за покретање поступка и образовање комисије за избор научног звања 
научни сарадник за: 

- др Марију Ђурић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА 
у саставу: председник др Снежана Милошевић, научни саветник ИБИСС, чланови: др 
Александар Цингел, виши научни сарадник ИБИСС, др Милана Трифуновић-Момчилов, 
виши научни сарадник ИБИСС и др Љиљана Прокић, ванредни професор на 
Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. 
 

IV 
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за реизбор научног звања: 
* виши научни сарадник за: 
- др Вању Бугарски Станојевић, истраживача у Одељењу за генетичка 

истраживања; КОМИСИЈА у саставу: председник др Горана Стаменковић, научни 
саветник ИБИСС, чланови: др Душко Ћировић, ванредни професор биолошког факултета 
Универзитета у Београду и др Вида Јојић, виши научни сарадник ИБИСС. 

* научни сарадник за: 
- др Тијану Бањанац, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА 

у саставу: председник др Бранислав Шилер, научни саветник ИБИСС, чланови: др 
Данијела Мишић, научни саветник ИБИСС и др Михаило Јелић, ванредни професор 
Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Бојану Тубић, истраживача у Одељењу за хидрологију и заштиту вода; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Маја Раковић, виши научни сарадник ИБИСС, 
чланови: др Момир Пауновић, научни саветник ИБИСС и проф. др Вера Николић, 
Биолошки факултет Универзитета у Београду. 
 

V 
Др Тања Вуков је отворила ову тачку дневног реда сходно достављеном допису из 

Ректората Универзитета у Београду у којем се Институт обавештава да трогодишњи мандат 
представнику Института у Већу научних области природних наука Универзитета у 
Београду истиче 30. новембра 2022. године. Правилник о већима научних области на 
Универзитету у Београду дефинише да: Веће научних области чине представници 
Универзитета, факултета и института из реда редовних професора, односно научних 
саветника; чланове већа именује ректор на предлог наставно-научних већа факултета, 
односно научних већа института и да у Већу научних области природних наука, Институт 
има једног представника. Имајући у виду да Научно веће Института свој предлог за члана 



наведеног већа треба да утврди најкасније до 15. јула 2022. године, др Тања Вуков је позвала 
чланове Већа да дају своје предлоге. 

Др Мирјана Михаиловић, директор Института је предложила да др Весна Перић 
Матаруга, научни саветник Института и члан овог органа испред Института, буде 
предложена и у наредном трогодишњем мандату, сматрајући да је др Матаруга на адекватан 
начин представљала Институт и да има неопходно искуство имајући у виду делокруг рада 
овог органа. У дискусији поводом ове тачке дневног реда су учествовали: др Ивана 
Бјелобаба, др Момир Пауновић и др Мирјана Михаиловић. Др Ивана Бјелобаба прихвата 
овај предлог али сматра да овакав вид предлога треба дати у писаној форми, а др Момир 
Пауновић се слаже да овакве предлоге треба дати у писаној форми али да у неким 
ситуацијама постоји временско ограничење када се мора реаговати у кратком временском 
периоду. Др Мирјана Михаиловић је констатовала да је у овом случају било довољно 
времена за давање предлога. Након дискусије, др Тања Вуков је ставила предлог о 
именовању др Весне Перић Матаруга за члана Већа научних области природних наука 
Универзитета у Београду на гласање. Чланови Научног већа су прихватили овај предлог и 
једногласно донели одлуку о именовању др Весне Перић Матаруга за члана Већа научних 
области природних наука Универзитета у Београду.  

 
VI 

Др Тања Вуков је отворила ову тачку дневног реда сходно достављеном допису из 
Ректората Универзитета у Београду у којем се Институт обавештава да досадашњем сазиву 
Савета Универзитета у Београду истиче мандат 26. новембра 2022. године. Статут 
Универзитета у Београду дефинише да: Савет има укупно 41 члана од којих су 23 
представници Универзитета; Већа групација бирају деветнаест чланова а Веће института 
бира три члана Савета; кандидате за чланове Савета предлажу наставно-научна већа 
факултета, односно научна већа института из реда наставника, односно истраживача са 
научним звањем, као и да један институт може имати само једног кандидата за члана Савета. 
Имајући у виду да Научно веће Института свој предлог за члана Савета Универзитета у 
Београду треба да утврди најкасније до 15. јула 2022. године, др Тања Вуков је дала предлог 
да др Алексеј Тарасјев, научни саветник буде кандидат за члана Савета испред Института, 
сматрајући да би др Тарасјев могао да да допринос раду Савета, с обзиром на делокруг рада 
Савета и позвала чланове Већа да дају своје предлоге. Како чланови Већа нису имали друге 
предлоге, др Тања Вуков је ставила предлог да др Алексеј Тарасјев буде кандидат  за члана 
Савета Универзитета у Београду на гласање. Чланови Научног већа су прихватили овај 
предлог и једногласно донели одлуку о предлогу за именовање др Алексеја Тарасјева за 
представника Института у Савету Универзитета у Београду. 

  
VII 

Научно веће  је обавештено да је између две седнице Научног већа подржана научна 
оправданост одсуства: 

1. др Маргарете Крачун Коларевић, научног сарадника, распоређене на радном месту  
истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 
05.06.2022. године до 10.06.2022. године ради боравка у Пирану, Република Словенија 
(Морска биолошка постаја у Пирану – Национални институт за биологију, Љубљана, 
Република Словенија), у циљу реализације пројектних активности у оквиру билатералне 
сарадње „Induction of oxidative stress by microplastic particles with adsorbed hydrophobic 
organic pollutants in Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)“. 



2. др Стоимира Коларевића, вишег научног сарадника, распоређеног на радном месту 
вишег истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 
05.06.2022. године до 10.06.2022. године ради боравка у Пирану, Република Словенија 
(Морска биолошка постаја у Пирану – Национални институт за биологију, Љубљана, 
Република Словенија), у циљу реализације пројектних активности у оквиру билатералне 
сарадње „Induction of oxidative stress by microplastic particles with adsorbed hydrophobic 
organic pollutants in Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)“ 

3. др Јасне Шапоњић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 03.06.2022. године до 
04.06.2022. године ради одржавања два предавања по позиву у оквиру докторских 
академских студија на Медицинском факултету Универзитета у Приштини, са 
привременим седиштем у Косовској Митровици. 

4. др Данијеле Максимовић-Иванић, научног саветника, распоређене на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 16.06.2022. 
године до 18.06.2022. године ради учешћа на Првом српском конгресу молекулске 
медицине који се одржава у Фочи, БИХ. 

5. др Сање Мијатовић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 16.06.2022. године до 
18.06.2022. године ради учешћа на Првом српском конгресу молекулске медицине који се 
одржава у Фочи, БИХ. 

6. Сање Јелаче, истраживача сарадника, распоређене на радном месту асистента у  
Одељењу за имунологију Института, у периоду од 16.06.2022. године до 18.06.2022. године 
ради учешћа на Првом српском конгресу молекулске медицине који се одржава у Фочи, 
БИХ. 

7. др Мирјане Михаиловић, научног саветника и директора Института, у периоду од  
13.06.2022. године до 16.06.2022. године ради учешћа на Другој мешународној 
конференцији „Заштита биодиверзитета Јадрана – АдриБиоПро2022, која се одрђава у 
Котору, Црна Гора и посете Институту за биологију мора – Котор, Универзитет Црне Горе, 
у циљу постизања договора око реализације сарадње у наредном периоду. 

8. др Момира Пауновића, научног саветника, распоређеног на радном месту помоћника  
директора за основне делатности Института, у периоду од 13.06.2022. године до 16.06.2022. 
године ради учешћа на Другој мешународној конференцији „Заштита биодиверзитета 
Јадрана – АдриБиоПро2022, која се одрђава у Котору, Црна Гора и посете Институту за 
биологију мора – Котор, Универзитет Црне Горе, у циљу постизања договора око 
реализације сарадње у наредном периоду. 

9. Бојане Мићић, истраживача сарадника, распоређене на радном месту асистента у  
Одељењу за биохемију Института, у периоду од 17.07.2022. године до 20.07.2022. године 
ради учешћа у Летњој школи у организацији Европског друштва за ендокринологију која 
се одржава у Инсбруку, Аустија на којој ће представити рад под називом: „Metabolic 
disturbances in animal model of Polycistic Ovary Syndrome: impact of early postnatal 
overfeeding“. 

10. др Софије Јовановић Стојанов, научног сарадника, распоређене на радном месту  
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 20.06.2022. године до 
23.06.2022. године ради учешћа на међународном конгресу под називом: „Innovative Cancer 
Science: Translating biology to Medicine“ у организацији Европске асоцијације за 
истраживање рака, који ће се одржати у Севиљи, Шпанија и на коме ће презентовати постер 



„Autophagy inhibition sensitises glioblastoma cells to Src family kinase inhibitors Si306 and its 
prodrug“. 

11. др Николе Танића, научног саветника, распоређеног на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 16.06.2022. године до 
18.06.2022. године ради учешћа на Првом српском конгресу молекулске медицине у Фочи, 
БИХ на којем ће одржати пленарно предавање под називом: „ДНК профилисање у 
истраживањима рака – дијагностички и прогностички значај". 

12. др Бранке Винтерхалтер, научног саветника, распоређене на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, ради учешћа на 
Међународној конференцији Друштва за биљну биологију Словеније „Plants in Changing 
Enviroment“, која ће се одржати у Љубљани, Словенија, у периоду 14. - 18. септембра 2022. 
године. На поменутој конференцији именована ће учествовати са радом под називом „In 
vitro propagation of rocket Eruca sativa Mill. using organogenesis and somatic embryogenesis“. 

13. др Јелене Савић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, ради учешћа на Међународној 
конференцији Друштва за биљну биологију Словеније „Plants in Changing Enviroment“, која 
ће се одржати у Љубљани, Словенија, у периоду 14. - 18. септембра 2022. године. На 
поменутој конференцији именована ће учествовати са радом под називом „Role of 
glutathione in potato response to French marigold essential oil“. 

14. др Нине Деврње, научног сарадника, распоређенe на радном месту истраживача у  
Одељењу за физиологију биљака Института, ради учешћа на Међународној конференцији 
Друштва за биљну биологију Словеније „Plants in Changing Enviroment“, која ће се одржати 
у Љубљани, Словенија, у периоду 14. - 18. септембра 2022. године. На поменутој 
конференцији именована ће учествовати са радом под називом „Characterization of ß-
cyclodextrin-fennel and basil essential oil inclusion complexes and effect on Colorado potato 
beetle growth and development“. 

15. др Дијане Крстић Милошевић, научног саветника, распоређенe на радно место  
истраживача саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, ради учешћа на 
Међународној конференцији Друштва за биљну биологију Словеније „Plants in Changing 
Enviroment“, која ће се одржати у Љубљани, Словенија, у периоду 14. - 18. септембра 2022. 
године. На поменутој конференцији именована ће учествовати са радом под називом 
„Gentiana clusii Perr.& Song. cultured in vitro - secondary metabolite profile and evaluation of 
antioxidant actitvity“ 

16. др Милице Пешић, научног саветника, распоређене на радном месту руководиоца  
Одељења за неуробиологију Института, у периоду од 27.06.2022. године до 01.07.2022. 
године, ради учешћа у Школици „Applicatins of genomic, cytometry and in silico studies to the 
study of drug sensitivity and resistance mechanisms – Clinical implications“ у оквиру које ће 
одржати предавање под називом: „Biomimetic systems for studying multidrug resistance in 
cancer“, на састанку Управног одбора (MC) COST Акције CA17104 под називом: „New 
diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors“ у функцији „Grand 
Awarding“ координатора и на Петом састанку радних група COST Акције CA17104 на којем 
ће представити постер, а који се одржавају у Коимбри, Португалија. 

17. Ане Костић, истраживача приправника, распоређене на радном месту млађег  
асистента у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 27.06.2022. године до 
01.07.2022. године, ради учешћа у Школици „Applicatins of genomic, cytometry and in silico 
studies to the study of drug sensitivity and resistance mechanisms – Clinical implications“ и на 



Петом састанку радних група COST Акције CA17104 STRATAGEM на којем ће 
представити постер, а који се одржавају у Коимбри, Португалија. 

Научно веће је обавештено да је између две седнице Већа, подржана научна  
оправданост и дата сагласност истраживачима Института да учествују на конкурсима које 
је објавило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и то: 

1. др Невени Зоговић, вишем научном сараднику, распоређеној на радном месту  
вишег истраживача у Одељењу за неурофизиологију Института, да може на Конкурсу за 
суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике 
Словеније за период од 01.04.2023. године до 31.03.2025. године који је објавило 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, да пријави 
пројекат којим би испред Републике Србије руководила др Невена Зоговић, а испред 
Републике Словеније др Ивана Јовчевска, научни сарадника и руководилац Лабораторије 
за наномедицину Института за биохемију и молекуларну генетику Медицинског факултета 
Универзитета у Љубљани, у оквиру којег би били ангажовани истраживачи Института и то: 
др Гордана Товиловић Ковачевић, виши научни сарадник, др Кристина Јањетовић, научни 
сарадник и Ана Деспотовић, истраживач сарадник. 

2. др Љиљани Николић, вишем научном сараднику, распоређеној на радном месту  
вишег истраживача у Одељењу за неурофизиологију Института, да може на Конкурсу за 
суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике 
Словеније за период од 01.04.2023. године до 31.03.2025. године који је објавило 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, да пријави 
пројекат под називом: „Deciphering astrogliamediated maintenance of brain activity“ у циљу 
утврђивања доприноса глије одржању основне активности мозга, под руководством др 
Љиљане Николић, а у којем би учествовали истраживачи Института и то: др Ивана 
Бјелобаба, научни саветник, др Ирена Лаврња, научни саветник и Аница Живковић, 
истраживач приправник. 

3. др Дејану Стојковићу, истраживачу сараднику, распоређеном на радном месту  
асистента у Одељењу за физиологију биљака да може на 10. Конкурсу за суфинансирање 
научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске за период 
од 01.01.2023. године до 31.12.2024. године који је објавило Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, да пријави пројекат под називом: «Истраживање 
нових, еколошки прихватљивих нановлакана против кожних инфекција и за зарастање 
рана» чији је циљ развој медицинског материјала на бази нановлакана са природним 
састојцима за превенцију и лечење инфекција коже изазваних патогеним бактеријама и 
гљивама и примену у зарастању рана, у оквиру којег би били ангажовани истраживачи 
Института и то: др Дејан Стојковић, др Марија Иванов, др Марина Костић, др Ана Ћирић и 
Тамара Царевић. 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост одсуства: 
- др Иване Будински, вишег научног сарадника, распоређене на радном месту  

вишег истраживача у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 
13.06.2022. године до 29.07.2022. године, ради реализације студијског боравка у 
лабораторији др Andreanne Welch на Универзитету у Дурхаму (Велика Британија) у оквиру 
SENTINEL пројекта (Sentinel: diet metabarcoding to understand trade offs in African 
agriculture) у циљу савладавања нових лабораторијских протокола за генетичке анализе 
исхране слепих мишева и птица (метабаркодинг), учешћа у лабораторијским анализама 
узорака измета слепих мишева за анализе исхране, који су прикупљени током реализације 
наведеног пројекта у периоду септембар 2021 – април 2022. године (учешће у 



истраживачким експедицијама у Гани и Замбији), и биоинформатичкој обради добијених 
података. 

- др Тамаре Саксиде, научног саветника, распоређене на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 29.06.2022. 
године до 30.06.2022. године, ради учешћа на састанку COST акције CA20140, који се 
одржава у Барселони, Шпанија. 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост и дало сагласност др 
Мирку Ђорђевићу, научном сараднику, распоређеном на радном месту истраживача у 
Одељењу за еволуциону биологију Института, да може на Конкурсу за суфинансирање 
научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период од 
01.04.2023. године до 31.03.2025. године који је објавило Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, да пријави пројекат под називом: „The Trojan 
Female Technique for pest control: a study of effects of candidate mitochondrial mutation on 
reproductive perfformance of seed beetle, Acanthoscelides obtectus“ чији је циљ да се тестирају 
ефекти кандидат митохондријских мутација на репродуктивно понашање, квалитет 
сперматозоида и метаболизам пасуљевог жишка, Acanthoscelides obtectus, а у оквиру којег 
би учествовали истраживачи др Мирко Ђорђевић и др Урош Савковић са Одељења за 
еволуциону биологију Института. 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост и дало сагласност др 
Јелени Божуновић, научном сараднику, распоређеној на радном месту истраживача у 
Одељењу за физиологију биљака Института, да може на Конкурсу за суфинансирање 
научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Словеније за период од 
01.04.2023. године до 31.03.2025. године који је објавило Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, да пријави пројекат којим би испред Републике 
Србије руководила др Јелена Божуновић а испред Републике Словеније др Катарина 
Наумоска, научни сарадник Националног института за хемију, Република Словенија.  
  

VIII 
Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила чланове Научног већа о 

следећем: 
- 31.05.2022. године Институт обележава 75 година свог постојања и организован  

је пригодан Научни програм у оквиру којег ће пет колега из Института и пет колега из 
других институција одржати предавања, након чега је планиран Свечани програм; 

- Институт је у процесу екстерне евалуације од стране Светске банке и до сада им  
је послата документација а службе и истраживачи су попуњавали табеле; у наредном 
периоду ће се организовати заједнички састанци и анкете, а на крају ће бити припремљен 
усаглашен завршни документ; 

- Иницијатива коју је покренула Заједница института Србије за формирање  
министарства које би било надлежно само за науку и иницијатива коју је покренуо ИНЕП 
везано за изузимање научних институција из Закона о јавним набавкама за набавке 
хемикалија и потрошног материјала а коју је подржао Универзитет у Београду и Заједница 
института Србије у циљу обраћања Министарству финансија Републике Србије, уз 
могућност придруживања и других универзитета у Републици Србији. 
 

VII 
Др Тања Вуков је отворила ову тачку дневног реда, у оквиру које је обавестила 

чланове Већа да јој је др Ивана Стојановић упутила усмени предлог да се Радна група за 



руковођење истраживањима чији је задатак да сагледава целокупну проблематику везану за 
припреме нацрта пројеката приликом конкурисања на различитим платформама које 
обезбеђују финансијску подршку истраживањима а коју је Научно веће образовало на XVII 
редовној седници одржаној дана 16.09.2021. године, прошири именовањем др Љиљане 
Кундаковић, самосталног сарадника за научно-техничку сарадњу, која је запослена на 
Институту почев од месеца априла 2022. године и задужена за активности које су везане за 
припрему и реализацију пројеката Института. Чланови Научног већа су прихватили овај 
предлог и једногласно донели одлуку о именовању др Љиљане Кундаковић за члана Радне 
групе за руковођење истраживањима. 

 
*               *               * 

 
Седница је завршена у 10,30 часова.                                                                                               

                  
                                                                                                        
                Записничар                                                                    Председник Научног већа 
           Дубравка Заилац                                                                        Др Тања Вуков 
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