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Тачка 1. 
По првој тачки дневног реда разматран је Записник са претходне седнице Научног већа. 
Обзиром да није било измена и допуна Записника, након гласања, записник је једногласно 
усвојен. 
 

Тачка 2. 
Др Јелена Јовић наводи да су на претходној седници донете три одлуке о избору у звање 
истраживач -приправник и то за: С. Јевремовића, М. Дервишевић и М. Пауновић, које су и 
достављене именованим. Надаље, наводи да је покренут поступак за реизбор у звање 
истраживач-сарадник А. Косовац, те да су одлуке достављене Комисији; да су одлуке поводом 
предлога др И. Тошевског и др Р. Станисављевића за чланове Матичних научних одбора 
достављене Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС и да је Биолошком 
факултету упућена одлука о ангажовању истраживача на њиховом факултету. Није било 
дискусије поводом ове тачке. 
Након гласања Извештај је једногласно усвојен. 
 
Тачка 3. 
Председница Научног већа наводи да је поводом ове тачке дневног реда примљено 6 захтева 
за давање сагласности за учешће на Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС за предлагање пројеката у оквиру Програма основних истраживања и основних 
усмерених истраживања за период од 2016. до 2020. године и програма истраживања у 
области технолошког развоја за период 2016. До 2019. године. 
 
Др Јелена Јовић укратко представља захтев бр. 1034 од 04.05.2016.год. наводећи број и назив 
пројекта, руководиоца пројекта и потпројекта и број месеци ангажовања истраживача за које 
се даје сагласност. Након гласања једногласно је донета одлука о давању сагласности 
истраживачима за учешће на конкурсу са горе наведеним пројектом. 

 
Др Јелена Јовић укратко представља захтев бр. 1044 од 04.05.2016.год. наводећи број и назив 
пројекта, руководиоца пројекта и број месеци ангажовања истраживача за које се даје 
сагласност. Након гласања једногласно је донета одлука о давању сагласности истраживачу за 
учешће на конкурсу са горе наведеним пројектом. 
 
Др Јелена Јовић укратко представља захтев бр. 1046 од 04.05.2016.год. наводећи број и назив 
пројекта, руководиоца пројекта и број месеци ангажовања истраживача за које се даје 
сагласност. Након гласања једногласно је донета одлука о давању сагласности истраживачу за 
учешће на конкурсу са горе наведеним пројектом. 
 
Др Јелена Јовић укратко представља захтев бр. 1047 од 04.05.2016.год. наводећи број и назив 
пројекта, руководиоца пројекта и потпројекта и број месеци ангажовања истраживача за које 
се даје сагласност. Др Вељко Гавриловић, као руководилац предложеног пројекта наводи да је 
то пројекат испред ИЗБИС-а и да је релативно скроман финансијски, али не и по резултатима, 
и да је пројекат у складу са модерним захтевима. Такође, навео је да моли менаџмент 
Института да подржи овај пројекат и да га искористи, и да сматра да је директор Института 
требао да одржи састанак са темом на који пројекат иде ко од истраживача. Др Милана 
Митровић, директор Института истакла је да свако подноси захтев за пројекат на коме жели 
да буде, те да не сматра нужним такав састанак, јер је сваки дан у Институту и одговара на 
сваки захтев запослених, уколико је постављен. Сем тога констатује да он сам није подржао 
као директор Института и члан тадашњег Научног већа захтев за пројекат истраживача 
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