ЗАПИСНИК
са XX редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 25.11.2019.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 26 чланова.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,
др Бојовић Срђан, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија
Јасмина, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, др Игњатовић Ђурђица, др Илијин Лариса,
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 Петковић Бранка, др Пешић Милица, др Стојановић Ивана,
др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Видаковић Мелита, др Григоров Илијана, др Перић
Матаруга Весна, др Саксида Тамара.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
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 VII ванредне седнице Научног већа;
3. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Александра Младеновић Ђорђевић – научни саветник,
- др Драгана Матекало – виши научни сарадник,
- др Гордана Гајић – виши научни сарадник,
- др Теодора Видоња Узелац – научни сарадник;
4. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Срђан Кесић – научни сарадник;
5. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Милан Драгићевић – виши научни сарадник,
- др Јелена Милић – научни сарадник;
6. Покретање поступка за реизбор научног звања:
- др Вук Милошевић – научни сарадник;
7. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Милена Јовић – истраживач сарадник,
- Сања Шајкунић – истраживач приправник,
- Нејла Адемовић – истраживач приправник,
- Лука Петровић – истраживач приправник,
- Димитрије Секулић – истраживач приправник;

8. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- Марија Ђорђевић – истраживач сарадник,
- Богдан Јовановић – истраживач сарадник,
- Иван Копривица – истраживач сарадник;

9. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
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10. Обавештења;
11. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је XX редовну седницу НВ.
Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са XIX редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 18.10.2019. године.
II
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са VII ванредне седнице Научног већа
кoja je одржанa 15.11.2019. године.
III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*научни саветник за:
- др Александру Младеновић Ђорђевић, истраживача у Одељењу за неуробиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат –
извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника једногласно су
донели одлуку да се кандидат предложи за стицање траженог звања.
*виши научни сарадник за:
- др Драгану Матекало, истраживача у Одељењу за физиологију биљака,
- др Гордану Гајић, истраживача у Одељењу за екологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате–
извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника и вишег
научног сарадника једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање
траженог звања.
*научни сарадник за:
- др Теодору Видоња Узелац, истраживача у Одељењу за физиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат –
извештај о кандидату, сви присутни чланови једногласно су донели одлуку да се кандидат
предложи за стицање траженог звања.
У складу са новим Законом о науци и истраживањима, усвојени предлог за звање научни
сарадник биће упућен, са потребном документацијом, надлежном матичном научном одбору
на даљи поступак, а остали предлози и Комисији за стицање научних звања ради
одлучивања.
IV
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор научног звања:
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*научни сарадник за:
- др Срђана Кесића, истраживача у Одељењу за неурофизиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду, а нарочито у предходном
изборном периоду, као и увида у реферат – извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ
у звању једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за реизбор траженог звања.
V
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
*виши научни сарадник за:
- др Милана Драгићевића, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС; чланови
др Вук Максимовић – научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања
Универзитета у Београду и др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС;
* научни сарадник за:
- др Јелену Милић, запослену у Центру за медицинску биостатистику и информатику
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС; чланови др Александра
Младеновић Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС и др Иванка Марковић – редовни
професор Медицинског факултета Универзитета у Београду.
VI
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор научног звања:
* научни сарадник за:
- др Вука Милошевића, специјалисту неурологије у Клиничком центру у Нишу;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Јасна Шапоњић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Јелена Петровић – научни сарадник ИБИСС и др Мирослава Живковић –
редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Нишу.
VII
У складу са новим Законом о науци и страживањима, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживачсарадник за:
- Милену Јовић, истраживача у Одељењу за неуробиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду, као и увида у реферат –
извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ у звању једногласно су донели одлуку о
стицању траженог звања.
*истраживач приправник за:
- Сању Шајкунић, Нејлу Адемовић, Луку Петровића и Димитрија Секулића,
студенте докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у Београду.
Увидом у предлог за покретање поступка у којем су наведени неопходни подаци о
кандидатима, чланови НВ су констатовали испуњеност законских услова за стицање
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траженог звања, па су једногласно донели одлуку о стицању звања истраживач приправник
за предложене кандидате.
Документација која доказује испуњеност законских услова за стицање звања истраживач
приправник (диплома о завршеним основним и мастер студијама са просечном оценом
најмање 8 и потврда о уписаним докторским студијама), достављена је Правној служби и
саставни је део предлога за покретање поступка за звање истраживач приправник за сваког
кандидата појединачно.
VIII
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
1. Марију Ђорђевић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију, КОМИСИЈА у
саставу: председник др Јелена Арамбашић Јовановић – виши научни сарадник ИБИСС;
чланови др Александра Ускоковић – виши научни сарадник ИБИСС и др Мелита Видаковић
– научни саветник ИБИСС;
2. Богдана Јовановића, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију, КОМИСИЈА у
саставу:председник др Јелка Црнобрња Исаиловић – научни саветник ИБИСС; чланови
др Наташа Томашевић Коларов – виши научни сарадник ИБИСС и др Тања Вуков – виши
научни сарадник ИБИСС;
3. Ивана Копривицу, истраживача у Одељењу за имунологију, КОМИСИЈА у
саставу:председник др Тамара Саксида – виши научни сарадник ИБИСС; чланови
др Ивана Стојановић – научни саветник ИБИСС и др Ђорђе Миљковић – научни саветник
ИБИСС.
IX
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је присутне да је у периоду између две
седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др МИЛИЦЕ БОГДАНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место
истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 05.11.2019. године,
до 07.11.2019. године, ради учешћа на Првој PlantEd конференцији у оквиру COST акције
18111 (PlantEd), која ће се одржати у Новом Саду, Србија,
- др ДУШКА БЛАГОЈЕВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 05.11.2019.
године, до 07.11.2019. године, ради учешћа на иницијалном (kick off) састанку управног
одбора (management committee) COST акције Pesticide Risk Assessment for Amphibians and
Reptiles (PERIAMAR), који ће се одржати у Бриселу, Белгија,
- др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника
директора Института, дана 25.10.2019. године, ради учешћа на иницијалном састанку
пројекта COST Action CA18239, Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach,
који ће се одржати у Бриселу, Белгија,
- др ТАТЈАНЕ САВИЋ научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за генетику популација и екогенотоксикологију Института, у периоду
од 06.11.2019. године, до 10.11.2019. године, ради боравка у Institut de Génomique
Functionnelle de Lyon (IGFL) и учешћа на 33rd French Drosophila Meeting, који ће се одвијати
у Лиону, Француска,
- др ВЕСНЕ ПЕРИЋ МАТАРУГЕ научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката Института, у
периоду од 06.11.2019. године, до 10.11.2019. године, ради боравка у Institut de Génomique
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Functionnelle de Lyon (IGFL) и учешћа на 33rd French Drosophila Meeting, који ће се одвијати
у Лиону, Француска,
- др БРАНКЕ ПЕТКОВИЋ научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неурофизиологију Института, у периоду од 06.11.2019. године, до
10.11.2019. године, ради боравка у Institut de Génomique Functionnelle de Lyon (IGFL) и
учешћа на 33rd French Drosophila Meeting, који ће се одвијати у Лиону, Француска,
- др ДАЈАНЕ ТОДОРОВИЋ вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката Института, у периоду од
06.11.2019. године, до 10.11.2019. године, ради боравка у Institut de Génomique Functionnelle
de Lyon (IGFL) и учешћа на 33rd French Drosophila Meeting, који ће се одвијати у Лиону,
Француска,
- др ЛАРИСЕ ИЛИЈИН вишег научног сарадника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката, у периоду од 06.11.2019. године,
до 10.11.2019. године, ради боравка у Institut de Génomique Functionnelle de Lyon (IGFL) и
учешћа на 33rd French Drosophila Meeting, који ће се одвијати у Лиону, Француска,
- др ИВАНЕ ЈАРИЋ научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за цитологију Института, у периоду од 30.11.2019. године, до 31.01.2020. године,
ради наставка постдокоторског усавршавања на Департману за добробит лабораторијиских
животиња, Факултет ветеринарксе медицине, Универзитет у Берну, које ће се одвијати у
Берну, Швајцарска,
- МАРИЈЕ ИЛИЋ истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 04.11.2019. године, до
07.11.2019. године, ради реализовања активности на пројекту у оквиру Програма
билатералне, научне и технолошке сарадње између Републике Белорусије и Републике
Србије под називом „Распрострањење инвазивне гљивице Batrachochytrium dentrobatidis у
Белорусији и Србији и актуелна опасност по локалне популације водоземаца“, које ће се
одвијати у Минску, Белорусија,
- др АЛЕКСАНДРА УРОШЕВИЋА вишег научног сарадника, распоређеног на радно
место вишег истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
04.12.2019. године, до 06.12.2019. године, ради учешћа на међународном научном конгресу
„Biodiversity, ecology and evolution in Mediterranean ecosystems“, који ће се одржати у Порту,
Португал,
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 09.11.2019. године,
до 11.11.2019. године, ради боравка у Институту за фармакогнозију, University of Szeged, у
лабораторији dr Attile Hunyadija, који ће се одвијати у Сегедину, Мађарска.
- ЈОВАНЕ ЈОВАНОВИЋ, стипендисте докторских студија МПНТР, ангажоване на пројекту
ТР37009 у оквиру Одељења за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од
25.11.2019. године, до 29.11.2019. године, ради научног усавршавања у оквиру билатералног
пројекта, које ће се одвијати у Љубљани, Словенија,
- др АЛЕКСЕЈА ТАРАСЈЕВА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
18.11.2019. године, до 20.11.2019. године, ради учешћа на UNEP/GEF Project for Building
Capacity for Effective Participation in the Biosafety Clearing House (BCH Project), на првом
киргиском националном воркшопу у оквиру овог пројекта, који ће се одржати у Бишкеку,
Киргизија,
- др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника
директора Института, у периоду од 19.11.2019. године, до 20.11.2019. године, ради
реализације пројекта План управљања водама у Црној Гори и обуке за биолошки мониторинг
вода, који ће се одвијати у Подгорици, Црна Гора,
- др МИЛИЦЕ ВУЈИЧИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за имунологију Института, у периоду од 02.11.2019. године, до 01.12.2021. године,
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ради постдокторског усавршавања у лабораторији за Метаболичку физиологију Института за
неуронауке и фитиологију Универзитета у Гетеборгу, под руководством проф. др Ингрид
Вернштед Астерхолм, које ће се одвијати у Гетеборгу, Шведска.
X
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- од 01. јануара 2020.г. почиње институционално финансирање акредитованих института,
потребно је попунити формулар у вези Плана рада Института у 2020. години,
- по Јавном позиву у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС)
који је расписао Фонд за науку Републике Србије, још увек нису стигли резултати о броју
усвојених пројектних пријава,
- по Јавном позиву у оквиру Програма раног развоја који је расписао Фонд за иновациону
делатност Републике Србије, Институт је предао 11 предлога пројеката,
- прочитано је обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја о условима
за продужетак радног односа истраживача кад наврше 65 година живота; у вези радног
ангажовања истраживача након наступања услова за престанак радног односа по сили
закона, ресорно министарство је у писаној форми изнело став по питању финансирања
истраживача након навршених 65 година живота односно за време трајања продуженог
радног односа па је речено да 31.12.2019. г. престаје пројектно финансирање тако да је даље
ангажовање и финансирање истраживача могуће једино преко пројеката Фонда за науку или
по основу рада у оквиру међународних пројеката или из сопствених институтских прихода;
како Институт нема сопствених прихода, није у могућности да од 01.01.2020.г. финансира
продужен радни однос истраживача па ће 6 истраживача који су тренутно радно ангажовани
у продуженом радном односу, морати да иду у пензију.
XI
Сви присутни чланови НВ су једногласно подржали:
- учешће др Данијеле Мишић, научног саветника у Одељењу за физиологију биљака,
у истраживачком тиму за реализацију пројекта под називом Биохемијска карактеризација
антиоксидативног капацитета фенолних једињења из одабраних љековитих биљака са
подручја Републике Српске чији је реализатор истраживања Природно-математички факултет
Универзитета у Бања Луци,
- ангажовање др Душка Благојевића, научног саветника у Одељењу за физиологију, као
доцента на докторским академским студијама на Фармацеутском и Пољопривредном
факултету Универзитета у Бијељини у Републици Српској,
- учешће истраживача у научном звању запослених у Институту у извођењу наставе на
докторским академским студијама на Биолошком факултету Универзитета у Београду, у
поступку нове акредитације докторских студијских програма на овом факултету и то:
**за Биологију,
1. Др Бато Кораћ, научни саветник
2. Др Јелена Благојевић, научни саветник
3. Др Јелица Лазаревић, научни саветник
4. Др Јелка Црнобрња Исаиловић, научни саветник
5. Др Марина Соковић, научни саветник
6. Др Сања Мијатовић. научни саветник
7. Др Весна Перић Матаруга, научни саветник
8. Др Данијела Максимовић Иванић, научни саветник
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9. Др Бранка Петковић, научни саветник
10. Др Весна Ђикановић, виши научни сарадник
11. Др Александра Јанковић, виши научни сарадник
12. Др Милан Драгићевић, научни сарадник.
**Молекуларну биологију
1, Др Бато Кораћ, научни саветник
2. Др Ђорђе Миљковић, научни саветник
3, Др Светлана Динић, научни саветник
4. Др Никола Танић, научни саветник
5. Др Ивана Стојановић, научни саветник
6. Др Сања Мијатовић, научни саветник
7. Др Илијана Григоров, научни саветник
8. Др Милица Пешић, научни саветник
9. Др Весна Пешић, научни саветник
10. Др Мелита Видаковић, научни саветник
11. Др Слађан Павловић, научни саветник
12. Др Ана Ђорђевић, виши научни сарадник
13. Др Љиљана Николић, виши научни сарадник
14. Др Александра Младеновић Ђорђевић, виши научни сарадник
15. Др Ирена Лаврња, научни саветник
16. Др Наташа Тодоровић, научни сарадник
17. Др Марко Милер, научни сарадник.
**за Екологију
1. Др Бранко Караџић, научни саветник.
- ангажовање др Срђана Бојовића научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за екологију, у извођењу наставе на Шумарском
факултету Универзитета у Београду, на докторским студијама из предмета Технике научноистраживачког рада, у школској 2019/2020. години,
- ангажовање др Павла Павловића, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за екологију, у извођењу наставе на Шумарском
факултету Универзитета у Београду, на докторским студијама из предмета
Фиторемедијација, за нови циклус акредитације Шумарског факултета Универзитета у
Београду,
- ангажовање др Драгана Чакмака, вишег научног сарадника, распоређеног на радно
место вишег истраживача у Одељењу за екологију, у извођењу наставе на Шумарском
факултету Универзитета у Београду, на мастер академским студијама из предмета Хемија
земљишта и животна средина, и на докторским студијама из предмета Загађење и
квалитет земљишта, за нови циклус акредитације Шумарског факултета Универзитета у
Београду.
Чланови НВ су обавештени да је Универзитет EDUCONS из Сремске Каменице поднео
захтев за давање сагласности за ангажовање др Срђана Бојовића, научног саветника у
Одељењу за екологију, на докторским студијама Факултета еколошке пољопривреде, на
наставном предмету „Примењена биостатистика у биолошким системима“, у школској
2020/2021. години. Поводом овог захтева, чланови НВ су обавештени да се на радно
ангажовање истраживача у другој високошколској установи примењују одредбе Правилника
о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој
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високошколској установи (Гласник Универзитета у Београду бр. 132/06, 153/09) које се
односе и на истраживаче запослене у научним институтима у саставу Универзитета у
Београду. Према овом правилнику, истраживач се може ангажовати само уз предходно
одобрење научног већа матичне установе где је запослен и то ако нема сукоба са интересима
Универзитета. Ако истраживач намерава да се радно ангажује на конкурентској
високошколској установи која се налази на Листи конкурентских високошколских установа
коју је својом одлуком утврдио Сенат Универзитета у Београду, у том случају постоји сукоб
интереса. На овој Листи се налазе само високошколске установе са територије Републике
Србије. Како се на овој Листи налази и Универзитет EDUCONS из Сремске Каменице а
сагласност за такво ангажовање према поменутом универзитетском правилнику може дати
само Универзитет на образложени захтев институције у којој је истраживач запослен,
чланови НВ нису даље разматрали давање сагласности за ангажовање др Срђана Бојовића на
докторским студијама факултета у оквиру овог универзитета.
Под тачком Разно др Срђан Бојовић је покренуо и питање начина финансирања
научноистраживачког рада у 2020. години имајући у виду да се 31.12.2019. године
завршавају пројекти из текућег циклуса истраживања и да престаје пројектно
финансирање. У даљој дискусији учествовали су др Срђан Бојовић, др Мирјана
Михаиловић, др Алексеј Тарасјев, др Душко Благојевић и др Павле Павловић. Речено је.
да од 01.01.2020. следи комплетна реформа система финансирања научних истраживања,
те да ће акредитовани научни институти бити институционално финансирани. Реч је о
финансирању програма рада научних институција а не појединих пројеката.
Истраживачи у институтима ће добијати средства за реализацију тих програма, и та
средства ће у наредној години стизати у Институт у висини средстава која су била
опредељена за истраживања у 2019. години. Ресорно министарство припрема и
подзаконски акт којим ће ближе дефинисати начин расподеле ових средстава у оквиру
институција тако да ћемо након његовог доношења радити у складу са одредбама овог
акта. Досадашњи модел финансирања научноистраживачких институција и пројеката
(ДМТ1 и ДМТ2) од 01.01.2020. више неће постојати већ ће уследити комбинација
институционалног и пројектног финансирања научноистраживачког рада истраживача.
Убудуће ће се пројекти финансирати преко Фонда за науку и ту ће и даље постојати
статус руководиоца пројекта, (као и код међународних пројеката), чега више нема код
финансирања програма рада институција преко Министарства.
Чланови НВ су обавештени да МНО за биологију тражи у поступку евалуације монографија
да се за сваку публикацију означе аутоцитати или да се приложи одштампан списак
аутоцитата, то је веома важно за категоризацију научних резултата.

*

*

*

Седница је завршена у 11,20 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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