
                                                        З А П И С Н И К 

 

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

Станковић” одржане  22.11.2018. године, са почетком у 10 часова. 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 28 чланова. 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,           

др Војновић Милутиновић Данијела, др Вујошевић Младен, др Вуков Тања,                      

др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, 

др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, др Митровић Мирослава, др Михаиловић 

Мирјана, др Мишић Данијела, 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 Соковић Марина, др Стојановић 

Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер 

Бранислав.  

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Видаковић Мелита,  др Илијин Лариса. 

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:   /  

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“ за мандатни период 2019 – 2023. године. 

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

Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред.  

 

I 

Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је присутне чланове НВ да  30.01.2019. 

године  престаје други четворогодишњи мандат директору Института за биолошка 

истраживања “Синиша Станковић” др Павлу Павловићу,  на који је именован од стране 

Управног одбора Института, уз предходно прибављено мишљење Научног већа 

Института и сагласност  Министра просвете, науке и технолошког развоја РС.  

Поступак за именовање директора научних института је у потпуности регулисан  

Законом о научноистраживачкој делатности. Прописано је да поступак почиње  

расписивањем јавног конкурса за избор директора од стране управног одбора најмање 

3 месеца пре истека мандата директора института и истовремено се образује Комисија 

за спровођење конкурсног поступка. Комисија се састоји од три члана, од којих је један 

члан управног одбора,  један члан је из реда запослених истраживача у институту, а 

један члан је дипломирани правник. У складу са наведеним законским одредбама, 

Управни одбор Института је на XXI редовној седници одржаној дана 02.10.2018. 

године, донео одлуку о расписивању конкурса за именовање директора Института за 



биолошка истраживања “Синиша Станковић” за мандатни период 2019 – 2023. године  

и истовремено образовао Комисију за спровођење конкурсног поступка у саставу:  

- др Мирослава Митровић, научни саветник, члан Управног одбора ИБИСС,   

- др Момир Пауновић, научни саветник, истраживач запослен у Одељењу за 

хидроекологију и заштиту вода ИБИСС,   

- Јасна Саватовић, дипл. правник, руководилац Административно-правне службе и 

секретар ИБИСС. 

 

У име Комисије, даља обавештења је дала др Мирослава Митровић која је 

информисала присутне да је Комисија за спровођење конкурсног поступка имала 

задатак да прима пријаве кандидата за избор директора  Института, да проверава 

њихову формално-правну исправност и да проследи пријаве кандидата са комплетном 

документацијом Научном већу Института ради давања мишљења о кандидатима који 

су се пријавили на конкурс за избор директора Института. Након тога, Комисија ће 

доставити Управном одбору Института пријаве кандидата са комплетном 

документацијом, заједно са мишљењем Научног већа Института о кандидатима који су 

се пријавили на конкурс за избор директора Института, ради утврђивања предлога 

кандидата за именовање директора Института за наредни мандатни период. 

У даљем излагању, др Мирослава Митровић је информисала присутне да је конкурс за 

именовање директора Института објављен у дневном листу „Политика“  дана 

12.10.2018. године, да је рок за подношење пријава на конкурс  био 15 дана од дана 

објављивања конкурса, да је последњи дан за подношење пријава на конкурс је био 

27.10.2018. године, да је у остављеном року пријаву поднео један кандидат и то:                

др Мирјана Михаиловић, научни саветник у Одељењу за молекуларну биологију 

Института, сада на функцији помоћника директора Института. Кандидат др Мирјана 

Михаиловић је уз пријаву поднела комплетну и уредну документацију која је тражена 

и наведена у објављеном конкурсу и то: 

- извод из матичне књиге рођених,  

- уверење о држављанству Републике Србије, 

- уверење да није осуђивана,  

- уверење да против Мирјане Михаиловић није покренут кривични поступак нити је 

покренута истрага за кривична дела,  

- диплому односно доказ о стручној спреми стеченој на Биолошком факултету 

Универзитета у Београду: о високом образовању, о академском називу магистра наука 
и научном степену доктора наука,   

- одлуку Комисије за стицање научних звања Министарства просвете и науке РС  

 о стицању научног звања научни саветник,  

- исправе којима доказује искуство у руковођењу у области научноистраживачког рада 

и то: одлуку о именовању помоћника директора за послове основне делатности 

Института из 2007., 2011. и 2015.  године, 

- биографију и библиографију са посебним освртом на организационо искуство у 

области научноистраживачког рада, 

- Програм и план рада Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић” за 

период 2019 – 2023. године. 

 

Након увида у поднету документацију, Конкурсна комисија је утврдила да је пријава 

поднета од стране кандидата др Мирјане Михаиловић благовремена, а достављена 

документација комплетна и уредна па доставља Научном већу Института на мишљење 



које ће бити упућено Управном одбору Института ради утврђивања предлога 

кандидата за именовање директора Института за мандатни период 2019 – 2023. године. 

 

У наставку седнице, присутним члановима НВ се обратила др Мирјана Михаиловић и 

детаљно образложила предложени Програм и план рада Института за биолошка 

истраживања “Синиша Станковић” за период 2019 – 2023. године. 

 

Након излагања др Мирјане Михаиловић, присутним члановима НВ се обратио                

др Павле Павловић, директор Института, који је рекао да је предложени  Програм и 

план рада Института за период 2019 – 2023. године заснован на Стратегији научног и 

техолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године, унутрашњим 

актима Института, традицији научноистраживачког рада Института и представља 

континуитет у досадашњем вишедеценијском раду. Програм и план рада је рационалан 

и реалан, ослања се на сопствене капацитете Института и у потпуности оправдава 

његов статус као националног института. Концепт омогућава успешну реализацију 

основних тема у биологији којима се баве истраживачи Института, са циљем да се 

омогући ефикасно прилагођавање система константном напретку истраживања у 

области биологије и сродних научних дисциплина. Циљ наведеног Програма и плана 

рада је да се у потпуности одржи висoк нивo крeдибилитeтa истрaживaчa Института 

кaкo мeђу биoлoзимa, тaкo и у oднoсу нa истрaживaчe у другим прирoдним нaукaмa у 

Србиjи, да се штo успeшниjе рaди нa националним и међународним нaучним 

прojeктимa, да се настави са укључивaњeм у европски нaучни прoстoр, да се унапреди 

oргaнизaциjа рада Институтa, да се ради на aнгaжoвaњу Института у eдукaциjи млaдих 

истрaживaчa у сaрaдњи сa срoдним фaкултeтимa Универзитета у Београду, да се дaљe 

успoстaвљa и шири сaрaдња сa приврeдним пaртнeримa у oблaсти примeњeних 

истрaживaњa, да се ради на доградњи зграде Института као неопходног предуслова за 

развој Института у наредне три деценије, да се врши дaља мoдeрнизaциjа рaдa 

прaтeћих служби у склaду сa зaхтeвимa нoвoг врeмeнa, да се ради на прoмoциjи 

Института како у домаћој, тако и у међународној научној заједници. Што се тиче 

кандидата др Мирјане Михаиловић и њеног досадашњег рада, др Павловић је рекао да 

је она веома озбиљна и одговорна, у потпуности посвећена послу који обавља са 

великим знањем и научним и организационим искуством, да ради на очувању 

постојећих капацитета и кадровског потенцијала Института и сматра да ће остварити 

најбоље резултате и допринети очувању реномеа нашег Института у наредном 

мандатном периоду тако да позива чланове НВ да  подрже кандидатуру др Мирјане 

Михаиловић за директора Института као и предложени Програм и план рада за период 

2019 – 2023. године. 

 
У наставку седнице, у дискусији су учествовали др Младен Вујошевић, др Милица 

Пешић и др Алексеј Тарасјев који су такође подржали кандидатуру др Мирјане 

Михаиловић за директора Института као и предложени Програм и план рада за период 

2019 – 2023. године, уз констатацију да кандидат има јасну визију будућег рада и 

праваца развоја Института као и способност за решавање конкретних задатака из 

домена научноистраживачке делатности Института. 

 

По окончаној дискусији, др Алексеј Тарасјев, председник НВ, позвао је 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 развоја 

Института за период 2019 – 2023. године. 

 



Сви присутни чланови НВ су једногласно дали позитивно мишљење о кандидату               

др Мирјани Михаиловић за директора Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ за наредни мандатни период као и о предложеном Програму и плану рада 

Института за период 2019 – 2023. године. 

 

Након завршеног гласања, др Мирјана Михаиловић се захвалила на датој подршци за 

именовање директора Института за период 2019 – 2023. године и истовремено изразила 

наду да ће само заједничким радом са свим истраживачима Института моћи да 

постигне и оствари планиране циљеве. 

  

 

                                                               *               *               *           

   

Седница је завршена у 10,45 часова.              

                                                                                                                        

  Записничар                                                                                Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                Др Алексеј Тарасјев 

 

 

 

 

 

 


