
З А П И С Н И К 
            са  I ванредне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 
Станковић" – Института од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у 
Београду одржане дана 09.09.2022. године у Малој сали Института, са почетком у 11 часова. 

 
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 27 чланoва. 
 
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 Ђорђевић Ана, науч. саветник; др Илијин Лариса, науч. саветник; др Јојић Вида, 
в.н.сарадник; др Коларевић Стоимир, в.н. сарадник; др Мијатовић Сања, науч. саветник; др 
Митровић Мирослава, науч. саветник; 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 Савковић Урош, науч. сарадник; др Саксида Тамара, 
науч. саветник; др Стојановић Ивана, науч. саветник; др Суботић Ангелина, науч. саветник; 
др Танасковић Марија, науч. сарадник; и др Тарасјев Алексеј, науч. саветник; др Филиповић 
Бранко, науч. саветник и др Шилер Бранислав, науч. саветник.  

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Војновић Милутиновић Данијела, науч. 
саветник;  др Милер Марко, науч. сарадник и др Пешић Милица, науч. саветник. 

НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 
 
 

За ову седницу предложен је следећи 
 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 
 

1. Давање мишљења о кандидату за именовање директора Института за биолошка  
истраживања „Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за 
Републику Србију, Универзитет у Београду.  
                                                                                                                                          
           Др Тања Вуков, председник Научног већа, отворила је I ванредну седницу Научног 
већа, утврдила да постоји кворум за рад и одлучивање, након чега се приступило усвајању 
Дневног реда који је усвојен једногласно. 
 

I 
           Др Тања Вуков, председник Научног већа је обавестила присутне чланове Научног 
већа да 30.01.2023. године престаје први четворогодишњи мандат др Мирјани Михаиловић, 
директору Института, на који је именована од стране Управног одбора Института. Имајући 
у виду да су чланови Научног већа кроз достављени материјал обавештени о свим 
активностима у оквиру конкурсног поступка, др Тања Вуков је напоменула да је Управни 
одбор дана 26.07.2022. године донео Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор 
директора Института и образовао Комисију за спровођење конкурсног поступка у саставу: 
1. др Мирослава Митровић, научни саветник и члан Управног одбора Института; 2. др 
Момир Пауновић, научни саветник и помоћник директора за основне делатности Института 



и 3. Дубравка Заилац, дипл. правник и руководилац Административно правне службе 
Института и дала реч др Мирослави Митровић, члану комисије. 

У име Комисије, др Мирослава Митровић је дала образложења везана за спровођење 
конкурсног поступка, наводећи да је задатак комисије био да утврди благовременост 
поднетих пријава, уредност и комплетност достављење документације за сваког кандидата 
појединачно и да састави извештај који доставља Научном већу и Управном одбору. Др 
Мирослава Митровић је обавестила све присутне да је јавни конкурс за именовање 
директора Института објављен у дневном листу „Политика“ дана 11.08.2022. године, да је 
рок за подношење пријава на јавни конкурс био 15 дана од дана објављивања конкурса, да 
је последњи дан за подношење пријава био 26.08.2022. године, а да је комисија, након 
остављеног периода за пријем документације путем поште, састанак одржала дана 
01.09.2022. године на којем је утврдила да је у остављеном року пријаву поднео један 
кандидат и то: др Мирјана Михаиловић, научни саветник и садашњи директор Института. 

Кандидат др Мирјана Михаиловић је дана 18.08.2022. године уз пријаву поднела и 
документацију која је тражена и наведена у објављеном конкурсу и то:  

1. Радну и стручну биографију са посебним освртом на постигнуте резултате  
научноистраживачког рада као и организационо искуство и искуство у руковођењу –
биографију и библиографију кандидата др Мирјане Михаиловић са прилозима: одлуку о 
стицању научног звања научни саветник; одлуку Управног одбора Института о именовању 
за директора Института од 28.01.2019. године; одлуку директора Института о именовању за 
помоћника директора за послове основне делатности Института од 03.02.2011. године и 
одлуку директора Института о именовању за помоћника директора за послове основне 
делатности Института од 24.12.2007. године. 

2. Програм и план рада и развоја Института за биолошка истраживања „Синиша  
Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у 
Београду за период 2023-2027. 

Кандидат др Мирјана Михаиловић је приложила и доказе и то:  
1. Дипломе о постигнутом нивоу образовања у оригиналу: диплома Биолошког  

факултета Универзитета у Београду о стеченом високом образовању – оригинал; диплома 
Биолошког факултета Универзитета у Београду о стеченом академском називу магистра 
наука; диплома Биолошког факултета Универзитета у Београду о стеченом научном 
степену доктора наука;   

2. Фотокопију личне карте и очитану личну карту; 
3. Извод из матичне књиге рођених - оригинал; 
4. Уверење о држављанству Републике Србије - оригинал; 
5. Уверење да није осуђивана издато од стране Министарства унутрашњих послова  

Републике Србије - оригинал; 
6. Уверење да против кандидата није покренут кривични поступак као и да није  

покренута истрага издато од стране Другог основног суда у Београду - оригинал; 
7. Доказ о радном стажу – фотокопија радне књижице.       

Комисија је констатовала да је кандидат благовремено поднео својеручно потписану 
пријаву, документацију и доказе који су уредни и комплетни и израдила извештај који је 
дана 02.09.2022. године доставила Научном већу и Управном одбору ради утврђивања 
предлога кандидата за именовање директора Института за мандатни период 2023-2027. 
године. Др Мирослава Митровић је након свог излагања дала реч кандидату, др Мирјани 
Михаиловић у циљу презентације предложеног Програма и плана рада и развоја Института 



за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за 
Републику Србију, Универзитет у Београду за период 2023-2027. 

Др Мирјана Михаиловић је у најкраћим цртама изнела Програм и план рада и развоја 
Института за наредни четворогодишњи период, имајући у виду да је овај документ био 
достављен члановима Научног већа као материјал за седницу Већа. Основне поставке овог 
програма представљају: континуитет у области основних истраживања, развој научног 
подмлатка, апликативни пројекти и трансфер технологије. У наредном периоду је 
планирано да се настави са: набавком опреме; учешћем у међународним 
научноистраживачким пројектима и обукама истраживача за аплицирање на исте; сарадњом 
са Фондом за науку Републике Србије; учешћем у пројекту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије везаном за Светску банку у оквиру којег би 
Институту била омогућена помоћ у виду консултација за подношење пријава ЕК за пројекте 
и проширењу знања везано за трансфер технологије; формирање БИО4 кампуса који 
укључује и одређени простор који ће бити додељен Институту; учешћем истраживача у 
реализацији наставе на универзитетима у Републици Србији; програмом Отворене науке; 
развојем информационих система и установљење релационе базе података Института. У 
претходном периоду Институт је остварио завидан успех везано за учешће истраживача 
Института као експерата на националним и међународним научноистраживачким 
пројектима и у дисеминацији научних резултата и промоцији науке уопште, о чему говоре 
и подаци Националног савета за 2020. годину. Такође, проблем нерешених имовинско-
правних односа Института се решава уз помоћ Републичке дирекције за имовину и ресорног 
министарства, чијим завршетком ће бити омогућено проширење просторног капацитета 
Института. Др Мирјана Михаиловић је истакла да стручне службе Института чине 11% 
укупно запослених на Институту, који своје послове обављају на задовољавајући начин 
одговарајући на све изазове, уз похађање адекватних обука, као и да су за рад сваке 
институције најзначајнији запослени, а да запослени на Институту то и потврђују.  

Након изнетог програма, др Тања Вуков је отворила дискусију у којој су 
учествовали: др Павле Павловић, др Алексеј Тарасјев, др Душко Благојевић и др Мирослава 
Митровић. Др Павле Павловић је истакао да је спровођење поступка избора директора од 
највеће важности за Институт, имајући у виду да треба да буде спроведен благовремено, 
сходно одредбама закона и Статута Института, да је од великог значаја постојање 
континуитета у руковођењу Институтом од стране истраживача који су стално запослени у 
Институту и да предложени програм наставља традицију научноистраживачког рада у 
области основних истраживања, као трајну опредељеност Института. Истакао је да велики 
број институција има нерешене имовинско-правне односе и да је њихово регулисање од 
великог значаја за Институт и дао пуну подршку кандидату и предложеном програму.  

Др Алексеј Тарасјев је у наставку дискусије истакао да предложени програм 
представља континуитет рада Института и да је заснован на дугогодишњој традицији у 
руковођењу Институтом, која се одликује бригом о простору, опреми, истраживачима и 
истраживањима, давању подршке објављивању радова и набавци опреме и чињеници да 
Институт добро функционише, на шта је указала и екстерна евалуација, из чега произилази 
давање подршке кандидату и предложеном програму.  

Др Душко Благојевић је изнео став о кандидату као особи коју краси пожртвованост, 
прагматичност, посвећеност, приступачност и изузетна одговорност у раду и у односу 
према свим запосленим у Институту. 

Др Мирослава Митровић је истакла да је Комисија имала веома одговоран задатак 
током конкурсног поступка и да је од великог значаја када је кандидат за директора 



Института истраживач запослен на Институту, из чега произилази потреба за одговорношћу 
и да у складу са могућностима унапреди положај и рад Института. 

По окончаној дискусији, др Тања Вуков је позвала све присутне да се гласањем 
изјасне о предлогу да се да позитивно мишљење о кандидату др Мирјани Михаиловић за 
директора Института као и о предложеном Програму и плану рада и развоја Института за 
период 2023-2027. 

Сви присутни чланови Научног већа једногласно су дали позитивно мишљење о 
кандидату др Мирјани Михаиловић за директора Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију, 
Универзитет у Београду за период 2023-2027, као и о предложеном Програму и плану рада 
и развоја Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од 
националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду за период 2023-2027. 

Након завршеног гласања, др Мирјана Михаиловић се захвалила на указаном 
поверењу и датој подршци за именовање за директора Института, изразила захвалност свим 
запосленима током досадашње сарадње и изразила наду да ће само заједничким радом са 
свима моћи да постигне и оствари планиране циљеве. 

 
*               *               * 

 
Седница је завршена у 11,40 часова.                                                                                              

                  
                                                                                                        
                Записничар                                                                    Председник Научног већа 
           Дубравка Заилац                                                                        Др Тања Вуков 
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