
 
З А П И С Н И К 

            са  V ванредне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 

"Синиша Станковић", одржане дана 04.10.2021. године у библиотеци Института, са 

почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 23 члана. 

 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, науч. саветник; др 

Благојевић Јелена, науч. саветник; др Војновић Милутиновић Данијела, науч. саветник; др 

Гламочлија Јасмина науч. саветник; др Ђикановић Весна, в.н. сарадник; др Ђорђевић Ана, 

науч. саветник; др Илијин Лариса, науч. саветник; др Јојић Вида, в.н.сарадник; др Лаврња 

Ирена, научни саветник; др Мијатовић Сања, науч. саветник; др Милер Марко, науч. 

сарадник; др Михаиловић Мирјана, науч. саветник; др Мишић Данијела, науч. саветник; 

др Павловић Павле, 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 Саксида Тамара, науч. саветник; др 

Стојановић Ивана, науч. саветник; др Суботић Ангелина, науч. саветник и др Тарасјев 

Алексеј, науч. саветник;  

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко, науч. саветник; др 

Видаковић Мелита, науч. саветник; др Вуков Тања, науч. саветник; др Митровић 

Мирослава, науч. саветник; др Несторовић Наташа, науч. саветник; др Филиповић Бранко, 

науч. саветник и др Шилер Бранислав, научни саветник.  

                      

НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 

 

 
За ову седницу предложен је следећи 

 

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 
 

      1.  Усвајање Плана рада Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију, Универзитет 

у Београду за период 2022-2032. 

 

 

       2.     Усвајање Програма развоја научно-истраживачког подмладка у 

Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институту од 

националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду за период 2022-

2032. 

 

 
           Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, отворио је V ванредну седницу 

Већа, утврдио да постоји кворум за рад и одлучивање након чега се приступило усвајању 

Дневног реда који је усвојен једногласно. 

 



I 

Др Алексеј Тарасјев је отворио ову тачку дневног реда и обавестио чланове Већа да 

је усвајање Плана рада Института за десетогодишњи период део документације који је 

неопходан у поступку акредитације Института код Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије (МПНТР) и позвао др Мирјану Михаиловић, 

директора Института да да уводну реч. 

Др Мирјана Михаиловић је обавестила Веће да је у складу са добијеним 

инструкцијама од МПНТР неопходно извршити измену у називу оба документа која се 

данас усвајају, односно десетогодишњи период се дефинише у распону од 2021. године до 

2031. године, из разлога што се иста подноси Акредитационом телу у 2021. години, 

тачније у петак 08.10.2021. године и захвалила се свим учесницима који су дали свој 

допринос везан како за израду докумената, тако и за прикупљање обимне документације 

која се доставља МПНТР и то: руководиоцима одељења, истраживачима, 

Административно правној служби и Рачуноводствено финансијској служби. 

Др Алексеј Тарасјев је обавестио Веће да су др Бранислав Шилер и др Павле 

Павловић дали допуну плана рада Института везану за унос неколико пројеката који у 

истом нису евидентирани и отворио дискусију у којој су учествовали: др Павле Павловић, 

др Алексеј Тарасјев, др Јелена Благојевић, др Ивана Бјелобаба, др Милица Пешић, др 

Мирјана Михаиловић и др Момир Пауновић. У дискусији је истакнуто да Институт први 

пут од свог оснивања израђује план рада за период од десет година те да он представља    

резултат добре сарадње руководиоца одељења и сарадника са руководством Института у 

дефинисању научног рада у наредном периоду. Изнето је и да добијена акредитација 

Института још није истекла и да је логично да се Институт акредитује за период 2022-

2032, а др Мирјана Михаиловић је објаснила да је инструкција добијена из ресорног 

министарства из чега произилази да се у називу плана мора изменити период сходно истој. 

Такође је поменуто да би било добро да овакви документи садрже и податке о полној и 

старосној структури истраживача. На примедбу да у  табеларном приказу пројеката нису 

наведени сви истраживачи на пројектим, др Момир Пауновић је напоменуо да су унети 

сви пројекти о којима је постојала евиденција, да у појединим уговорима истраживачи 

нису именовани, као и да Институт нема све уговоре у стручним службама већ само 

молбе/обавештења да су исти закључени и предложио да се у наредном периоду приликом 

апликације пројекта, та информација достави Тањи Наумовић, Зорици Јовановић и њему 

ради евидентирања, а др Павле Павловић је дао предлог да се у ту сврху изради формулар 

који ће бити доступан свим истраживачима. Такође, др Пауновић је истакао да из 

објективних разлога није било могуће унети све имена и презимена свих истраживача који 

су ангажовани на пројектима, већ је у формулару за акредитацију који се доставља 

МПНТР дат збирни број истраживача по пројектима. Након дискусије, др Алексеј 

Тарасјев је позвао присутне чланове Већа да приступе гласању, након чега је План рада 

Института усвојен једногласно, уз обавезу да се пре достављања МПНТР унесу измене у 

истом. 



 

II 

Др Алексеј Тарасјев је отворио ову тачку дневног реда и обавестио чланове Већа да 

је усвајање Програма развоја научно-истраживачког подмладка Института за 

десетогодишњи период део документације који је неопходан у поступку акредитације 

Института код Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

(МПНТР) и констатовао да се сходно изнетом у претходној тачки дневног реда у називу 

програма мора извршити измена везана за период на који се исти доноси (2021-2031). 

Програм развоја научно-истраживачког подмладка Института је усвојен једногласно. 

 

 

 

*               *               * 

 

Седница је завршена у 10,25 часова.                                                                                               

                  

                                                                                                        

              Записничар                                                               Председник Научног већа 

          Дубравка Заилац                                                               Др Алексеј Тарасјев 

           

 


