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                                                 З А П И С Н И К 

 

са  VI ванредне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања “Синиша 

Станковић” одржане  23.07.2019. године, са почетком у 10 часова. 

 

Укупан број чланова Већа је 30, а седници присуствује 25 чланова. 

 

Седници присуствују: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко, др Бојовић Срђан,  

др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања,                    

др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, др Игњатовић Ђурђица, 

др Илијин Лариса, др Лаврња Ирена, др Михаиловић Мирјана, др Несторовић Наташа, 

др Павловић Павле, др Павловић Слађан, др Пауновић Момир, др Перић Матаруга 

Весна, др Петковић Бранка, др Пешић Милица, др Саксида Тамара, др Суботић 

Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.  

 

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Гламочлија Јасмина, др Мијатовић Сања,                    

др Митровић Мирослава, др Мишић Данијела, др Стојановић Ивана. 

  

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:    /                  

 

За ову седницу предложен је следећи  

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 
 

 

1. Утврђивање предлога за продужетак радног односа истраживача у звању 

научног саветника, у складу са Законом о науци и истраживањима (Сл. гласник 

РС бр. 49/2019).  

 
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је VI ванредну седницу НВ. 

Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред.  

 

I 

Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је присутне чланове НВ да је Закон о 

науци и истраживањима ступио на снагу 16.07.2019. године. Члан 100. поменутог 

закона прописује да истраживачу у институту радни однос престаје по сили закона 

када наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Ставом 2. истог 

члана предвиђено је да се истраживачу може продужити радни однос у трајању до пет 

година, ако има најмање 20 година радног искуства у научноистраживачкој 

делатности, пет година рада у том институту и ако је након стицања звања научни 

саветник испунио услове који су потребни за стицање научног звања научни саветник, 

у складу са Законом о науци и истраживањима. Одлуку о продужењу радног односа 

истраживача доноси директор института. Ова одлука се доноси на предлог научног 

већа и прибављено позитивно мишљење надлежног матичног научног одбора.  
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Радни однос може бити продужен и истраживачима којима истиче предходно 

продужен радни однос у трајању од 2 године а који је одобрен у складу са прописима 

из области научноистраживачке делатности који су важили до ступања на снагу новог 

Закона о науци и истраживањима. 

У дискусији поводом ове тачке дневног реда учествовали су: др Мирјана Михаиловић, 

др Павле Павловић, др Душко Благојевић, др Мелита Видаковић, др Алексеј Тарасјев, 

др Наташа Несторовић, др Срђан Бојовић. 

У дискусији је речено да је ово законско решење аналогија са Законом о високом 

образовању у делу којим је регулисан продужетак радног односа наставног кадра на 

факултетима, с тим да наставницима може бити продужен радни однос до две године, 

уз могућност додатних продужења по формули 2+2+1, а најдуже до 70 година живота. 

У дикусији је поменуто и да ово законско решење може довести до тежег запошљавања 

младих истраживача као и до њиховог одласка у иностранство, као и да се вероватно 

ради о покушају растерећења пензионог фонда. 

Истакнуто је да Закон даје могућност прописивања статутом научноистраживачке 

организације и додатних критеријума које истраживач мора да испуни да би му се 

продужио радни однос, тако да ће се ова материја ускоро ближе регулисати у поступку 

измене Статута Института.  

Након ступања на снагу новог Закона о науци и истраживањима, очекује се доношење 

подзаконских аката односно разних правилника којима ће бити ближе регулисана 

одређена законска решења, а нарочито институционално финансирање института. Како 

ће се тада финансирати истраживачи којима је продужен радни однос још увек није 

познато. 

Имајући у виду да нови Статут Института може прописати додатне критеријуме за 

продужење радног односа као и скори прелазак на нов начин финансирања, дат је 

предлог да се истраживачима који су пред одласком у пензију у овом тренутку 

разматра продужавање радног односа до краја циклуса истраживања од 2011. године, 

(период у коме су ти истраживачи пројектно финансирани). Евентуални даљи 

продужетак радног односа након тог периода ће зависити од начина реализације 

програма институционалног финансирања, као и од додатних критеријума које ће бити 

прописани изменама Статута Института. 

Након дискусије, разматрани су захтеви истраживача у звању научног саветника, др 

Михајла Спасића и др Драгана Винтерхалтера, за продужетак радног односа у складу 

са одредбама новог Закона о науци и истраживањима као и са претходно изнетим 

ставовима НВ. Поменутим истраживачима у августу месецу 2019.г. истиче предходно 

продужен радни однос у трајању од 2 године, који је одобрен у складу са прописима из 

области научноистраживачке делатности који су важили до ступања на снагу новог 

Закона о науци и истраживањима. Истакнуто је да оба истраживача испуњавају 

законом предвиђене услове за продужење, као и да НВ за њих већ предлагало таква 

продужења по претходним прописима.  
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На гласање су стављени следећи предлози: 

-  предлог да се др Михајлу Спасићу продужи радни однос до 31.12.2019. године 

односно до краја циклуса истраживања од 2011. године, који је једногласно усвојен; 

-  предлог да се др Драгану Винтерхалтеру продужи радни однос до 31.12.2019. године 

односно до краја циклуса истраживања од 2011. године, који је једногласно усвојен. 

Оба усвојена предлога ће бити достављена Матичном научном одбору за биологију, 

ради прибављања мишљења, пре доношења коначне одлуке директора о продужетку 

радног односа истраживача. 

 

                                                           *               *               *      

      

   

Седница је завршена у 10,40 часова.     

          

                                                                                                                        

  Записничар                                                                                Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                Др Алексеј Тарасјев 

 

 

 

 

 

 

 


