
 
З А П И С Н И К 

            са  I редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 
Станковић", одржане дана 27.12.2021. 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 Душко, науч. саветник; др Благојевић Јелена, науч. саветник; др Вуков Тања, 
науч. саветник; др Гламочлија Јасмина науч. саветник; др Ђикановић Весна, в.н. сарадник; 
др Илијин Лариса, науч. саветник; др Јојић Вида, в.н.сарадник; др Коларевић Стоимир – 
в.н.сарадник; др Мијатовић Сања, науч. саветник; др Милер Марко, науч. сарадник; др 
Михаиловић Мирјана, науч. саветник; др Павловић Павле, науч. саветник; др Павловић 
Слађан, 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 Тарасјев Алексеј, науч. саветник; др Филиповић 
Бранко, науч. саветник; др Шилер Бранислав, научни саветник.   
 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Војновић Милутиновић Данијела, науч. 
саветник; др Ђорђевић Ана, науч. саветник; др Митровић Мирослава, науч. саветник; др 
Мишић Данијела, науч. саветник; др Пауновић Момир, науч. саветник; др Стојановић 
Ивана, науч. саветник; др Суботић Ангелина, 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 XIX редовне седнице Научног већа; 

 
2. Усвајање записника са VI ванредне седнице Научног већа; 
 
3. Усвајање записника са VII ванредне седнице Научног већа; 
 
4. Усвајање записника са Kонститутивне седнице Научног већа; 

 
       5.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

-    др Марко Милер – виши научни сарадник; 
-    др Милица Богдановић – виши научни сарадник; 
-    др Милена Марковић – виши научни сарадник; 
-    др Душица Кочовић – научни сарадник; 
-    др Мирна Јовановић – научни сарадник; 
-    др Јована Јовановић Марић – научни сарадник; 
-    др Маја Белић – научни сарадник.  

 
       6.  Покретање поступка за стицање научног звања: 



 -    др Славица Борковић-Митић – научни саветник; 
 -    др Јелена Арамбашић Јовановић – научни саветник; 
 -    др Весна Тешић – виши научни сарадник; 
 -    др Марина Костић – научни сарадник; 
 -    др Зорана Матаруга – научни сарадник; 
 -    др Александра Филиповић – научни сарадник; 
 -    др Тамара Крајновић – научни сарадник; 
            допуна 
 * др Анђело Белетић – виши научни сарадник. 
 

7. Покретање поступка за реизбор научног звања: 
- др Весна Ђикановић – виши научни сарадник; 
- др Урош Савковић – научни сарадник; 
- др Наташа Тодоровић – научни сарадник. 

 
8. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 
- Ана Кијановић – истраживач сарадник. 

 
       9.  Покретање поступка за избор истраживачког звања: 
           -    Љиљана Радовановић – истраживач сарадник. 
 

10. Покретање поступка и доношење одлуке за стицање истраживачког звања: 
- Николета Ђорђевски – истраживач приправник; 
- Марија Вукчевић – истраживач приправник. 
 
11. Покретање поступка за стицање стручног звања: 
-     Јелена Чанак Атлагић – виши стручни сарадник. 

 
12. Разматрање и усвајање предлога Плана рада Института за биолошка 
истраживања "Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за 
Републику Србију, Универзитет у Београду са радним задацима за 2022. 
годину; 

 
13. Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању 
запослених     у ИБИСС-у за извођење наставе на високошколским 
установама; 

 
14. Одобравање захтева за учешће на научним пројектима, скуповима,   
обављање  студијских боравака и специјализација; 

 
 15. Обавештења; 
 
 16.  Разно. 
                                  
           Др Тања Вуков, председник Научног већа, отворила је I редовну седницу 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 XIX редовне седнице 
Већа кoja je oдржанa 25.11.2021. године. 

II 
Чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са VI ванредне седнице 

Већа кoja je oдржанa 03.12.2021. године. 
III 

Чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са VII ванредне седнице 
Већа кoja je oдржанa 10.12.2021. године електронским путем. 
 

IV 
Чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са Конститутивне седнице 

Већа кoja je oдржанa 14.12.2021. године. 
V 

У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је 
поступак за стицање научног звања: 

* виши научни сарадтник за: 
- др Марка Милера, истраживача у Одељењу за цитологију. 
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 Милицу Богдановић, 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 научних звања и надлежном матичном 
научном одбору ради одлучивања. 

* виши научни сарадник за: 
- др Милицу Марковић, истраживача у Одељењу за екологију. 
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 Душицу Кочовић, која није запослена на Институту. 
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. 

* научни сарадник за: 



- др Мирну Јовановић, 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 надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 

* научни сарадник за: 
- др Јовану Јовановић Марић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и 

заштиту вода. 
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. 

* научни сарадник за: 
- др Мају Белић, 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 надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 
 

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

комисије за избор научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Славицу Борковић-Митић, истраживача у Одељењу за физологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Слађан Павловић, научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Славица Динић, ИБИСС и проф. др Синиша Ђурашевић, Биолошки факултет 
Универзитета у Београду. 

* научни саветник за: 
- др Јелену Арамбашић Јовановић, истраживача у Одељењу за молекуларну 

биологију; КОМИСИЈА у саставу: председник др Мелита Видаковић, научни саветник 
ИБИСС; чланови: др Мирјана Михаиловић, научни саветник ИБИСС и проф. др Душанка 
Савић-Павићевић, Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 
- др Весну Тешић, истраживача који није запослен у ИБИСС-у; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Милка Перовић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Весна 
Пешић, научни саветник ИБИСС и др Марија Швиртлих, Институт за молекуларну 
генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Марину Костић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Ана Ћирић, научни саветник ИБИСС; чланови: др 
Јасмина Гламочлија, научни саветник ИБИСС и др Биљана Николић, ванредни професор, 
Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Зорану Матаругу, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Снежана Јарић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Ксенија 
Јаковљевић, виши научни сарадник, Биолошки факултет Универзитета у Београду и др 
Мирослава Митровић, научни саветник ИБИСС. 



* научни сарадник за: 
- др Александру Филиповић, истраживача у Одељењу за физиологију и 

биохемију инсеката; КОМИСИЈА у саставу: председник др Марија Мрдаковић, научни 
саветник ИБИСС; чланови: проф. др Синиша Ђурашевић, Биолошки факултет 
Универзитета у Београду и др Весна Перић Матаруга, научни саветник ИБИСС. 

* научни сарадник за: 
- др Тамару Крајновић, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Сања Мијатовић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Данијела 
Максимовић-Иванић, научни саветник ИБИСС и доц. др Марија Марин, Биолошки 
факултет Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 
- др Анђела Белетића, истраживача који није запослен у ИБИСС-у; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Весна Ђикановић, виши научни сарадник ИБИСС; чланови: др 
Данијела Војновић-Милутиновић, научни саветник ИБИСС, др Валентина Ђорђевић, 
научни саветник, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство 
Универзитета у Београду и проф. др Милица Ковачевић Филиповић, Факултет 
ветеринарске медицине Универзитета у Београду. 

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

комисије за реизбор научног звања: 
* виши научни сарадник за: 
- др Весну Ђикановић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту 

вода; КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић, научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Мирјана Lendhart, научни саветник ИБИСС и проф. др Вера Николић, 
Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Уроша Савковића, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Тања Вуков, научни саветник ИБИСС; чланови: 
проф. др Биљана Стојковић, Биолошки факултет Универзитета у Београду и др Мирко 
Ђорђевић, научни сарадник ИБИСС. 

* научни сарадник за: 
- др Наташу Тодоровић, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Бранка Петковић, научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Љиљана Николић, виши научни сарадник ИБИСС и др Мирослав Живић, 
ванредни професор, Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

 
VIII 

У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је 
поступак за стицање истраживачког звања истраживач сарадник за: 

- Ану Кијановић, истраживача приправника у Одељењу за еволуциону 
биологију 

Увидом у поднети предлог 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. 

 
IX 



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

* истраживач сарадник за: 
- Љиљану Радовановић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА  

у саставу: председник др Јелена Петровић – виши научни сарадник ИБИСС, чланови: др 
Јасмина Живановић, виши научни сарадник ИБИСС и др Јасна Шапоњић, научни 
саветник ИБИСС.              

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

поступак за стицање истраживачког звања истраживач приправник за: 
- Николету Ђорђевски, студента докторских академских студија на Биолошком  

факултету Универзитета у Београду, 
- Марију Вукчевић, студента докторских академских студија на Хемијском  

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 приправник за предложене кандидате 

 
XI 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 
комисије за стицање стручног звања за: 

- Јелену Чанак Атлагић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту 
вода;  

КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић, научни саветник ИБИСС, 
чланови: др Весна Ђикановић, виши научни сарадник ИБИСС и др Јелена Томовић, 
научни сарадник ИБИСС.  

 
XII 

Др Тања Вуков је отворила ову тачку Дневног реда констатујући да је члановима 
Већа поред предлога Плана рада ИБИСС-а са радним задацима за 2022. годину, достављен 
и Додатак наведеног плана који је предложило неколико истраживача запослених у 
Одељењу за еволуциону биологију и Одељењу за генетичка истраживања, а који 
представља измену достављеног и дала предлог да се ова два документа сублимирају у 
један. У дискусији поводом ове тачке Дневног реда су учествовали: др Јелена Благојевић, 
др Алексеј Тарасјев, др Милица Пешић, др Вида Јојић, др Павле Павловић и др Мирјана 
Михаиловић. 

Др Јелена Благојевић, руководилац Одељења за генетичка истраживања је отворила 
дискусију и нагласила да већ две године ИБИСС функционише ван пројектног система, 
односно институционално је финансиран и због тога сматра да је веома важно да се очува 
постојећа структура ИБИСС-а, тј. да се очува интегритет самог одељења, а с тим у вези и 
да проблематике којима се истраживачи баве остану у плановима њихових одељења. У 
конкретном случају, предмет истраживања др Јелке Црнобрња-Исаиловић су змије, др 
Наде Ћосић текунице, а др Горана Стаменковић, др Вања Бугарски Станојевић и др Вида 
Јојић се баве слепим кучетом и према предложеној промени плана (додатку плана), 
проблематике истраживача из Одељења за еволуциону биологију се премештају у 
Одељење за генетичка истраживања. Др Благојевић је истакла: да се сарадња између 



одељења остварује када се послови деле и унапред се договори преко руководилаца шта се 
где ради; да се рад у лабораторији мора контролисати да би ствари функционисале, 
избегне контаминација и сл; да су у предложеној допуни радни задаци методолошки 
дефинисани, а не према проблематици и да су према доброј претходној пракси у ИБИСС-у 
истраживачи најављивали потребу за коришћењем опреме и договарали о начину 
коришћења исте. Др Благојевић је нагласила да уколико се усвоји оваква промена плана, 
коришћење атомског апсорпционог спектрофотометра у Одељењу за екологију, неће 
морати да договара са руководиоцем одељења, већ са неким од квалификованих младих 
истраживача што може само продуковати и умножавати проблеме у Институту.  

Др Алексеј Тарасјев, руководилац Одељења за еволуциону биологију је изнео да 
ИБИСС као институција од националног значаја за Републику Србију представља водећу 
научну институцију из области биолошких наука у Републици Србији у оквиру које 
постоји велики број истраживача и истраживачких тимова који су високо компетентни да 
самостално адекватно дефинишу теме својих истраживања, што су и до сада успешно 
чинили у разним приликама укључујући и припрему Плана рада ИБИСС-а за 2022. 
годину. То важи и за теме у Допуни које представљају интегрални део предлога Плана 
рада за 2022. Истакао је и да сарадња истраживача и тимова са различитих одељења, која 
постоји у Допуни, представља веома позитивну појаву коју је на различите начине 
активно подстицало како руководство ИБИСС-а тако и Научно Веће и навео више 
примера везаних за Одељење за еволуциону биологију којим руководи, а у којима су теме 
такве сарадње директно договарали истраживачки тимови без потребе за учешћем 
руководилаца одељења. Оценио је и да је у Допуни успешно избегнуто преклапање 
радних задатака, већ се они адекватно допуњују и указао да уколико би се прихватила 
иницијатива др Благојевић везана за Допуну (која садржи теме истраживања у којима она 
не учествује), те ако би Веће о тим темама дискутовало и разматрало њихове евентуалне 
модификације, морало би да обавести истраживаче који у тим истраживачким темама 
учествују, који су их дефинисали, и на које би се стога евентуална одлука Већа могла 
односити, јер према Пословнику у таквој ситуацији они имају право учествовања на 
седници. Такође, приметио је да би та расправа нужно била подужа и да би се углавном 
водила о очигледним проблемима у функционисању Одељења за генетичка истраживања, 
те да такву расправу не би требало отварати сада и под овом тачком дневног реда и позвао 
др Благојевић да повуче своју иницијативу, а уколико то она не учини да онда Веће ту 
иницијативу одбаци. 

Др Милица Пешић је изнела да сматра да да се овде ради о две различите ствари, 
једна се односи на ингеренцију руководиоца одељења, а друга на право научника да се 
слободно удружују у научно-истраживачком раду. Истакла је да је у Одељењу за 
неуробиологију запослено око 40 истраживача, који су подељени у 5 група и спроводе 
различита истраживања, али да је у плану рада одељења за 2022. годину наведено само 
оно што је тематски везано за област неуробиологије. Такође је напоменула да је као 
руководилац одељења морала неке делове планираних активности достављених од стране 
сарадника да скрати, имајући у виду да је од руководства ИБИСС-а добила задати формат 
и број страна, као и да би документ у оквиру којег би биле наведене све сарадње у оквиру 
ИБИСС-а и шире, превазилазио задате оквире. 

Др Вида Јојић је као реплику на дискусију др Милице Пешић изнела да су др 
Горана Стаменковић, др Вања Бугарски-Станојевић и она, као чланови друге радне групе 
Одељења за генетичка истраживања, морале да у предлогу Плана рада ИБИСС-а за 2022. 
годину наведу све сарадње са колегама са других одељења као гарант да та сарадња неће 



бити спречена и током 2022. године од стране руководиоца Одељења за генетичка 
истраживања, поткрепљујући чињеницом да је у месецу априлу 2021. године др 
Благојевић забранила приступ лабораторији Одељења за генетичка истраживања др Нади 
Ћосић са Одељења за еволуциону биологију, позвавши се на аргумент да сарадња са др 
Ћосић на истраживањима текунице није предвиђена планом рада одељења у оквиру 
усвојеног плана рада ИБИСС-а за 2021. годину. Према савету помоћника директора 
ИБИСС-а са којим су др Вања Бугарски-Станојевић и др Нада Ћосић обавиле разговор 
како би се испоштовала и процедура и руководилац Одељења за генетичка истраживања, 
др Горана Стаменковић, др Вања Бугарски-Станојевић и др Вида Јојић су у предлогу 
Плана рада ИБИСС-а за 2022. годину, а који се тиче активности њихове радне групе у 
2022. години, унеле све планиране сарадње са колегама са других одељења и послале 
руководиоцу одељења, др Јелени Благојевић, која је самовољно без обавештења и 
консултација са укљученим истраживачима, изоставила ове сарадње планиране за 2022. 
годину и као финалну верзију послала план активности радне групе од претходне године. 

Др Павле Павловић је истакао да проблеми у оквиру појединих одељења треба да 
се решавају у оквиру истих и да имајући у виду да се ИБИСС институционално 
финансира, сви истраживачи у оквиру одељења треба да дефинишу радне задатке у 
сарадњи са руководиоцем одељења. 

Др Мирјана Михаиловић, директор ИБИСС-а је истакла да је покушавајући да се 
наведена ситуација превазиђе, сугерисала др Јојић и др Благојевић да усагласе своје 
ставове везано за исти и доставе обједињени план рада Одељења за генетичка 
истраживања за 2022. годину. Такође је напоменула да истраживања већег броја 
истраживача у свом обиму и броју превазилазе она која су представљена наведеним 
Планом рада ИБИСС-а за 2022. годину. 

Након дискусије, др Тања Вуков је ставила на изјашњавање предлог Плана рада 
Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од националног 
значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду са радним задацима за 2022. годину 
са Додатком, који чини његов саставни део. Одлуку о усвајању Предлога Плана рада 
Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од националног 
значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду са радним задацима за 2022. годину 
са Додатком, који чини његов саставни део, Научно веће је донело већином гласова, са 
једним гласом против.  

XIII 
У складу са захтевима Медицинског факултета Универзитета у Београду који су 

достављени ИБИСС-у везаних за потребе акредитације студијског програма Докторске 
академске студије – Медицинске науке за школску 2021/22. годину, које организује и 
изводи Медицински факултет Универзитета у Београду, Научно веће је једногласно дало 
сагласност: 

- др Ђорђу Миљковићу, за извођење наставе у оквиру модула Неуронауке на 
обавезном предмету Молекуларна биологија нервног система; 

- др Жељку Павковићу, за извођење наставе у оквиру модула Неуронауке на 
изборном предмету Бихејвиоралне неронауке; 

- др Данијели Максимовић-Иванић, за извођење наставе у оквиру модула Биологија 
тумора иредокс медицина на предмету Молекуларна и ћелијска биологија тумора. 
 

XIV 



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

- др Марка Милера, научног сарадника, распоређеног на радном месту истраживача 
у  

Одељењу за цитологију Института, у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године, ради 
постдокторског усавршавања у лабораторији за Sulfaging на Лајбниц институту за 
аналитичке науке (Leibniz-Institut fur Analytische Wissenschaften, ISAS), којe ће се одвијати у 
Дортмунду, Немачка. 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост одсуства др Данијеле 
Максимовић-Иванић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача 
саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 10.01.2022. до 16.01.2022. 
године, ради стручног усавршавања у Институту за неорганску хемију, Факултета за 
хемију и минералогију Универзитета у Лајпцигу, у оквиру Ерасмус+ програма, којe ће се 
одвијати у Лајпцигу, Немачка. 

XV 
Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила Веће о следећем:  

1. Категоризација истраживача која је започета 2019. године се још увек није 
извршила; 

2. Увођење платних разреда је одложено за 2025. годину; 
3. Заједница института Србије се обавезала да све примедбе које су институти  

доставили везано за Програм ИДЕЈЕ обједини и проследи Фонду за науку Републике 
Србије; 

4. Појединим институтима који припадају Заједници института Србије (ЗИС)  
достављени су од стране Министарства привреде Републике Србије обрасци везани за 
финансирање института иако се исти финансирају из буџета и сходно томе је упућено 
писмо ЗИС-у у циљу тражења објашњења од стране ресорног министарства.   

Др Павле Павловић је обавестио чланове Научног већа да је Национални савет за 
научни и технолошки развој конституисан и да је отпочео са радом, као и да је у току 
формирање нових сазива матичних научних одбора, у оквиру којих је ИБИСС могао да 
предложи само једног члана, др Ангелину Суботић која се налази на листи кандидата за 
члана Матичног научног одбора за биологију. Др Павле Павловић је се у своје име и у име 
свих чланова Научног већа захвалио др Алексеју Тарасјеву и др Слађану Павловићу, који 
су у претходном мандату обављали функцију председника и заменика председника 
Научног већа, на успешном раду и доброј сарадњи.  
 

XVI 
По овој тачки дневног реда није било дискусије. 

 
*               *               * 

 
Седница је завршена у 11,20 часова.                                                                                               

                  
                                                                                                        
              Записничар                                                               Председник Научног већа 
          Дубравка Заилац                                                                  Др Тања Вуков 
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	- др Мирну Јовановић, истраживача у Одељењу за неуробиологију.
	- др Јовану Јовановић Марић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода.
	- др Мају Белић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака.
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