
 
З А П И С Н И К 

            са  XVII редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 

"Синиша Станковић", одржане дана 16.09.2021. 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 Видаковић Мелита, 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 Милер Марко, науч. сарадник; др 

Митровић Мирослава, 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 Саксида Тамара, науч. саветник; др Стојановић 

Ивана, науч. саветник; др Суботић Ангелина, науч. саветник; др Тарасјев Алексеј, науч. 

саветник; др Шилер Бранислав, науч. саветник.  

 

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

Тања, науч. саветник; др Лаврња Ирена, науч. саветник; др Мијатовић Сања, науч. 

саветник; др Несторовић Наташа, науч. саветник; др Павловић Павле, науч. саветник; 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 XVI редовне седнице Научног већа; 

 

       2.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

- др Јелена Бркљачић – научни саветник; 

 - др Милка Перовић – научни саветник; 

 - др Ива Божић – виши научни сарадник; 

- др Милена Јанковић-Томанић – виши научни сарадник; 

- др Богдан Јовановић – научни сарадник. 

 

       3.  Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 

            - др Јелена Подгорац – научни сарадник. 

 

       4.  Покретање поступка за избор научног звања: 

           - др Светлана Трифуновић – научни саветник; 

 - др Срђан Кесић – виши научни сарадник; 



 - др Светлана Паскаш – виши научни сарадник; 

 - др Јелене Милојевић – виши научни сарадник 

 - др Наташа Баришић Клисарић – виши научни сарадник. 

 

       5.  Покретање поступка за реизбор научног звања: 

           - др Ђурђица Игњатовић – виши научни сарадник; 

 - др Јелена Томовић – научни сарадник. 

 

6. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

- Сања Јелача - истраживач сарадник; 

- Ана Деспотовић – истраживач сарадник. 

 

            7. Давање предлога за једног представника Института у Већу института и 

једног представника Већа института у Већу за студије при Универзитету; 

 

            8. Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању 

запослених у ИБИСС-у за извођење наставе на високошколским установама 

 

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

обављање студијских боравака и специјализација; 

 

           10. Обавештења; 

 

           11. Разно.  

 

 

           Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, отворио је XVII редовну седницу 

Већа, утврдио 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 XVI редовне седнице 

Већа кoja je oдржанa 19.07.2021. године. 

   

II 

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

поступак за стицање научног звања: 

* научни саветник за: 

- др Јелену Бркљачић, истраживача у Одељењу за неуробиологију. 

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 научних звања и надлежном матичном научном 

одбору ради одлучивања. 

* научни саветник за: 



- др Милку Перовић, истраживача у Одељењу за неуробиологију. 

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 научних звања и надлежном матичном научном 

одбору ради одлучивања. 

* виши научни сарадник за: 

- др Иву Божић, истраживача у Одељењу за неуробиологију. 

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 научних звања и надлежном матичном научном 

одбору ради одлучивања. 

* виши научни сарадник за: 

- др Милену Јанковић Томанић, истраживача у Одељењу за физиологију. 

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 научних звања и надлежном матичном научном 

одбору ради одлучивања. 

* научни сарадник за: 

- др Богдана Јовановића, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију. 

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, надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 

 

III 

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

поступак за реизбор научног звања: 

* научни сарадник за: 

- др Јелену Подгорац, истраживача у Одељењу за неурофизиологију. 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у 

реферат – извештај о кандидату, једногласно је донета одлука да се кандидат предложи за 

реизбор траженог звања.  

Усвојен предлог за реизбор научног звања биће упућен, са потребном 

документацијом, надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 

 

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

комисије за избор научног звања: 

* научни саветник за: 



- др Светлану Трифуновић, истраживача у Одељењу за цитологију; КОМИСИЈА  

у саставу: председник др Бранка Шошић Јурјевић, научни саветник ИБИСС; чланови: др 

Ирена Лаврња, научни саветник ИБИСС и доц. Др Ивана Стевановић, научни саветник, 

Медицински факултет ВМА. 

* виши научни сарадник за: 

- др Срђана Кесића, истраживача у Одељењу за неурофизиологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Бранка Петковић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Весна 

Пешић, научни саветник ИБИСС и др Слађана Спасић, научни саветник ИМСИ 

Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 

- др Светлану Паскаш, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Данијела Максимовић-Иванић, научни саветник ИБИСС; 

чланови: др Сања Мијатовић, научни саветник ИБИСС и др Снежана Којић, научни 

саветник ИМГГИ Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 

- др Јелену Милојевић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Снежана Здравковић-Кораћ, научни саветник 

ИБИСС; чланови: др Бранка Винтерхалтер, научни саветник ИБИСС и др Душица 

Јаношевић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 

- др Наташу Баришић Клисарић, истраживача у Одељењу за еволуциону 

биологију; КОМИСИЈА у саставу: председник др Стеван Аврамов, виши научни сарадник 

ИБИСС; чланови: др Предраг Симоновић, научни саветник ИБИСС и редовни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду, др Ивана Драгићевић, ванредни професор 

биолошког факултета Универзитета у Београду и др Алексеј Тарасјев, научни саветник 

ИБИСС. 

 

V 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за реизбор научног звања: 

* виши научни сарадник за: 

- др Ђурђицу Игњатовић, истраживача у Одељењу за биохемију; КОМИСИЈА у  

саставу: председник др Ана Ђорђевић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Данијела 

Војновић Милутиновић, научни саветник ИБИСС и проф. др Душанка Савић Павићевић, 

Биолошки факултет Универзитета у Београду.      

* научни сарадник за: 

- др Јелену Томовић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Весна Ђикановић, виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови: др Момир Пауновић, научни саветник ИБИСС и проф. др Вера Николић, 

Биолошки факултет Универзитета у Београду.      

 

VI 

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

поступак за стицање истраживачког звања истраживач сарадник за: 

-  Сању Јелачу, студента докторских академских студија на Биолошком факултету   

   Универзитета у Београду; 



-  Ану Деспотовић, студента докторских академских студија на Биолошком факултету   

  Универзитета у Београду. 

  Увидом у поднете предлоге за покретање поступка у којем су наведени неопходни 

подаци о кандидатима и приложена неопходна документација, чланови Научног већа су 

констатовали испуњеност законских услова за стицање траженог звања, па су једногласно 

донели одлуку о стицању звања истраживач сарадник за предложене кандидате. 

Документација која доказује испуњеност законских услова за стицање звања 

истраживач сарадник (диплома о завршеним основним и мастер студијама са просечном 

оценом најмање 8 на оба нивоа студија појединачно и пријава теме), достављена је 

Административно правној служби и саставни је део предлога за покретање поступка за 

стицање звања истраживач сарадник за оба предложена кандидата. 

 

VII 

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

изнесу своје предлоге за: именовање представника Института у органима Универзитета у 

Београду и то: једног представника Института у Већу института и једног кандидата за 

представника Већа института у Већу за студије при Универзитету. 

Др Момир Пауновић је предложио др Данијелу Војновић Милутиновић, научног 

саветника Института за члана Већа института, а др Ларису Илијин, научног саветника 

Института за кандидата за представника Већа института у Већу за студије при 

Универзитету у Београду уз образложење да ће предложени кандидати на достојан начин 

представљати Институт.  

У дискусији поводом ових предлога су учествовали др Ивана Бјелобаба и др 

Момир Пауновић у којој је скренута пажња предлагачу да наведени предлози нису дати у 

писаној форми у виду материјала за седницу Већа и дат је предлог да се у наредном 

периоду предлози за именовање представника Института у телима Универзитета у 

Београду дају у писаној форми, што је и прихваћено од стране и предлагача и чланова 

Већа. Након дискусије приступило се гласању за изнете предлоге, чланови Већа су 

једногласно усвојили предлог да др Данијела Војновић Милутиновић, буде именована за 

члана Већа института, а др Лариса Илијин, кандидат за представника Већа института у 

Већу за студије при Универзитету у Београду. Др Војновић Милутиновић и др Илијин су 

се захвалиле на поверењу које им је Институт указао уз обећање да ће се трудити да исто и 

оправдају.  

 

VIII 

У складу са дописом Шумарског факултета Универзитета у Београду бр. 203 од 

23.07.2021. године, у којем предлаже Институту давање сагласности за ангажовање др 

Срђана Бојовића, научног саветника за извођење наставе на докторским академским 

студијама у школској 2021/22. години на предмету Технике научно-истраживачког рада, 

чланови Већа су једногласно донели одлуку о давању сагласности др Срђану Бојовићу за 

извођење наставе на предмету Технике научно-истраживачког рада у оквиру докторских 

академских студија у школској 2021/22. години које организује и изводи Шумарски 

факултет Универзитета у Београду. 

 

 IX 



Научно веће  је обавештено да је између две седнице већа подржана научна 

оправданост одсуства: 

- др ИВАНЕ БУДИНСКИ, вишег научног сарадника, распоређене на радном месту  

вишег истраживача у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 

27.09.2021. до 07.11.2021. године, ради учешћа у истраживачкој експедицији везаној за 

истраживање слепих мишева у оквиру SENTINEL пројекта финансираног од стране UK 

Global Challenges Research Fund у Гани; 

- др ВИДЕ ЈОЈИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радном месту  

вишег истраживача у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 

16.08.2021. до 30.08.2021. године, ради истраживачког боравка у Републици Словенији, а у 

циљу започињања реализације билатералног пројекта под називом: „The role of phylogeny 

and ecology in structuring mandibular and cranial variation patterns in Apodemus (Muridae, 

Rodentia) species“ (ев. бр. 337-00-21/2020-09/9) у оквиру научне и технолошке сарадње 

између Републике Србије и Републике Словеније (пројектни циклус 2020-2022); 

- др МАРГАРЕТЕ КРАЧУН КОЛАРЕВИЋ, научног сарадника, распоређене на  

радном месту истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у 

периоду од 25.08.2021. до 01.09.2021. године, ради реализације пројектних активности у 

оквиру билатералне сарадње са Морском биолошком постајом у Пирану Националног 

института за биологију из Љубљане, Република Словенија и пројекта под називом: 

Induction of oxidative stress by microplastic particles with adsorbed hydrophobic organic 

pollutants in Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis), а које ће се одвијати у Пирану, 

Република Словенија; 

- др СТОИМИРА КОЛАРЕВИЋА, вишег научног сарадника, распоређеног на 

радном  

месту вишег истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у 

периоду од 25.08.2021. до 01.09.2021. године, ради реализације пројектних активности у 

оквиру билатералне сарадње са Морском биолошком постајом у Пирану Националног 

института за биологију из Љубљане, Република Словенија и пројекта под називом: 

Induction of oxidative stress by microplastic particles with adsorbed hydrophobic organic 

pollutants in Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis), а које ће се одвијати у Пирану, 

Република Словенија; 

- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радном месту  

истраживача саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 

07.09.2021. до 12.09.2021. године, ради учешћа на завршном MC Meeting COST akcije 

CA16119 (COST Action meeting: COST-MC-MEETING-CA16119) и састанку радне групе 

WG2 и WG 3, који се одржава у Алгеру, Италија; 

- ЉИЉАНЕ РАДОВАНОВИЋ, истраживача приправника, распоређене на радном 

месту млађег асистента у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 07.09.2021. 

до 13.09.2021. године, ради учешћа на NERKA8 летњој школи „Јонски канали и неуронска 

ексцитабилност“ (NERKA SUMMER COURSE „Ion Channels and Neuronal Excitability“), 

која ће се одржати у Котору, Република Црна Гора, а у оквиру које ће презентовати рад 

под називом: „Hippocampal sleep spindle dynamics during REM sleep and their distinct 

underlying parvalbumin and synaptic proteins expression in the reticulo-thalamic nucleus of the 

parkinsonian rats“; 

- др ДАНИЈЕЛЕ МИШИЋ, научног саветника, распоређене на радном месту  



истраживача саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 

06.09.2021. до 10.09.2021. године, ради учешћа на састанку CORE групе RoxyCost Cost 

Akcije (CA18210), који ће бити одржан у Солуну, Грчка; 

- АНЕ КОСТИЋ, истраживача приправника, распоређене на радном месту млађег  

асистента у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 06.09.2021. до 

08.09.2021. године, ради учешћа на конгресу STRATAGEM – 4th Annual Conference 

Prague, који се одржава у Прагу, Чешка у оквиру којег ће као аутор изложити постер 

презентацију под називом: „Natural compound-sclareol increases doxorubicin activity and 

accumulation exclusively in glioblastoma cells“. 

Научно веће је дало сагласност: 

- др ЈОВАНИ РАЈИЋ, научном сараднику у Одељењу за молекуларну биологију у  

Институту, да може у име истраживачког тима  састављеног од сарадника Института под 

називом «ReFocus» учествовати на конкурсу за финансирање у оквиру позива MSCA and 

Citizens 2022 (HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01) за пројекат „European Researchers’ 

Night 2022-2023 чији ће координатор бити Центар за промоцију науке; 

- др МЕЛИТИ ВИДАКОВИЋ, научном саветнику, распоређеној на радном месту  

руководиоца Одељења за молекуларну биологију Института, у периоду од 18.09.2021. 

године до 21.09.2021. године, ради учешћа на завршном MC Meeting: COST-MC-

MEETING-CA16112) и састанку радне групе WG2 и WG3, који ће бити одржан у Гдањску, 

Пољска.  

Изнет је предлог да Веће овласти председника и потпредседника НВ да у периоду 

између седница НВ могу дати сагласност за пријављивање на међународне пројекте, 

имајући у виду да је поступак пријављивања на Twining пројекте и друге пројекте у току, а 

да је за пријаву истих неопходна сагласност Већа, које се не може ad hoc састајати. Овај 

предлог је Веће једногласно подржало. 

 

X 

Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила Веће:  

1. О догађајима везаним за формирање „Био4 кампуса“ на територији општине  

Вождовац у Кумодражу, о чему су обавештени Управни одбор Института и руководиоци 

одељења Института, који су дали подршку руководству Института у изнетим ставовима 

током неформалних и формалних састанака са представницима државних органа. 

Идеја о формирању простора под радним називом „Био4 кампус“ је пласирана у 

циљу изјашњавања одређених институција (Биолошки факултет Универзитета у Београду, 

Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Институт за вакцине и серуме 

„Торлак“, Институт за генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду и 

ИБИСС) о предлогу за напуштање локација на којем се исте налазе (осим Биолошког 

факултета Универзитета у Београду који нема свој простор а одустао је од понуђене 

локације на Новом Београду) у циљу њиховог пресељења и формирања простора на 

територији општине Вождовац у Кумодражу који би био заједнички за наведене 

институције и понудио и садржаје рекреативног типа са једне стране, а са друге стране 

start up и био компаније којима би се пружале одређене услуге. Такође, формирана је и 

идеја да се за потребе Института, односно истраживања везана за коришћење природних 

производа и биолошке разноврсности изгради и објекат са лабораторијским простором и 

простором за банку једињења природних продуката.  



У току месеца августа ове године у Влади Републике Србије је организован 

састанак на којем је предочено Институту да постоји могућност преласка Института у 

простор „Био4 кампуса“, иако та идеја никада није потекла са Института. 

Имајући у виду да је зграда Института подигнута 1974. године наменски за потребе 

научних истраживања и да се у континуитету врши улагање у зграду, опремање 

лабораторија и канцеларија, као и површина на којем се Институт налази и да се уз 

сразмерно мала улагања може проширити до капацитета који задовољавају све потребе 

Института, да се у делу зграде налази и део Института за мултидисциплинарна 

истраживања Универзитета у Београду, на састанку са представницима државних органа, 

руководство Института је јасно предочило наведене чињенице и дало предлог за 

формирање Лабораторије и Банке једињења који би обухватио површину од 3000м2, при 

чему би наведена Банка једињења била у виду националног репозиторијума. У 

комуникацији која следи, од Института је затражено да изради техничку спецификацију за 

потенцијалну изградњу објекта величине око 2500м2, у оквиру којег је предвиђено да се 

ангажују истраживачи запослени на Институту пропорционално са свих одељења. Након 

свих разговора и састанака са представницима Владе Републике Србије и Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Институту је јасно предочено да 

има пуну подршку ресорног министарства у ставу да локацију не треба мењати и да је са 

овом одлуком сагласан министар просвете.  

У дискусији након ових информација учествовали су др Вида Јојић, др Момир 

Пауновић, др Алексеј Тарасјев, др Ивана Бјелобаба, др Мирослава Митровић, др Јасмина 

Гламочлија, др Мелита Видаковић и др Мирјана Михаиловић. Др Вида Јојић је поставила 

питање везано за положај Института у односу на оснивача (Републику Србију) и 

евентуалног захтева за пресељење Института противно исказаном ставу, а др Мирјана 

Михаиловић је истакла да је према ГУП-у (Генералном урбанистичком плану) јасно 

дефинисан положај Института, Полицијске станице Палилула и Православно 

богословског факултета Универзитета у Београду на парцелама на којима се налазе и да 

би било веома ризично обавезати се на премештај, имајући у виду да још увек нису 

познате кључне информације везане за управљање и организацију кампуса. Др Алексеј 

Тарасјев је подржао став руководства и истакао да предлог за формирање кампуса није 

дефинисан до краја ни поткрепљен документацијом, као и да би промена локације довела 

до дезорганизације научног рада, имајући у виду да је зграда у којој се налази Институту 

наменски изграђена за исти. Др Ивана Бјелобаба сматра да треба пратити активности 

ресорног министарства и Канцеларије за јавна улагања везано за изградњу кампуса. Др 

Мирослава Митровић је скренула пажњу да је Институт институција од националног 

значаја за Републику Србију, са дугом традицијом у обављању научноистраживачког рада 

и једина институција која покрива највећи број биолошких дисциплина и истакла да је 

неспојиво повезивање основних истраживања са услужном делатношћу, којом се баве био 

компаније и фармацеутске куће; да не треба заборавити да кроз фундаментална 

истраживања Институт учествује и у образовању као чланица Универзитета у Београду и 

да многе научне институције и истраживачи обављају научноистраживачки рад у 

лабораторијама Института. Др Јасмина Гламочлија и др Мелита Видаковић су подржале 

став руководства Института, а др Момир Пауновић је напоменуо да је велики део 

документације везан за простор Института регулисан и сагласан је са ставом да се прате 

активности државних органа везаних за кампус, као и да ће се Веће обавештавати о свим 

информацијама које буду пристизале о истом. 



2. На Институт је пристигао велики део опреме, а у наредном периоду ће бити на  

располагању и софтвер; 

3. У току је процес публиковања радова; 

4. Институт је закључио уговор о сарадњи са КБЦ Бежанијска коса, у оквиру којег ће  

се реализовати сарадња у оквиру више области (хематологија, крв и ковид, пост ковид, 

кардиоваскуларна хирургија, дијабетес, канцери и др.) 

5. У оквиру Универзитета у Београду у месецу октобру 2021. године следи  

конституисање новог сазива ректорског колегијума, имајући у виду да је изабрано ново 

руководство универзитета (ректор и проректори). 

 

XI 

У оквиру ове тачке дневног реда за реч се јавила др Ивана Стојановић, која је 

образложила предлог за формирање Радне групе за руковођење међународним пројектима 

у коју би били именовани осим истраживача Института и представници Административно 

правне службе и финансијско рачуноводствене службе Института, услед захтеваних 

пропозиција пројеката који предвиђају учешће запослених у овим службама и потребе да 

се на свеобухватнији начин приступи писању и предлагању пројеката. У дискусији су 

учествовали др Момир Пауновић, др Мирослава Митровић, др Мирјана Михаиловић, др 

Алексеј Тарасјев и др Милица Пешић, у оквиру које је констатовано да је на Институту и 

раније постојала неформална група истраживача која се бавила међународном сарадњом, 

али да је у интересу Института да се она формализује и да у почетку не треба да буде 

састављена од великог броја истраживача, а да се у току њеног рада чланство може 

мењати и проширивати уколико за то постоји потреба и интересовање. Такође, указано је 

и на неопходност пролажења кроз адекватне обуке у циљу што квалитетнијег наступа и 

садржаја пројеката који ће се предлагати.  

Чланови Већа су подржали овај предлог и једногласно донели одлуку да се у Радну 

групу за руковођење међународним пројектима именују: др Момир Пауновић, др Ивана 

Стојановић, др Тања Вуков, др Бранислав Шилер, др Мелита Видаковић, Наташа 

Орбовић, Финансијско рачуноводствена служба и Дубравка Заилац, Административно 

правна служба. 

 

*               *               * 

 

Седница је завршена у 11,35 часова.                                                                                               

                  

                                                                                                        

              Записничар                                                               Председник Научног већа 

          Дубравка Заилац                                                               Др Алексеј Тарасјев 

           

 


