ЗАПИСНИК
са V ванредне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања “Синиша
Станковић” одржане 24.04.2019. године, са почетком у 10 часова.
Укупан број чланова Већа је 30, а седници присуствују 26 чланова.
Седници присуствују: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко, др Бојовић Срђан,
др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања,
др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, др Игњатовић Ђурђица, др Илијин Лариса,
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 Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј,
др Филиповић Бранко.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана,
др Лаврња Ирена, др Шилер Бранислав.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Предлагање кандидата за члана Научног савета Фонда за науку
Републике Србије, по јавном позиву Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је V ванредну седницу НВ.
Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред.
I
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је присутне чланове НВ да је МПНТР
РС 18.04.2019. године упутило допис директору ИБИСС са информацијом о Јавном
позиву за именовање чланова Научног савета Фонда за науку РС у првом сазиву и
позивом да ИБИСС као институција учествује у предлагању кандидата. Научни савет
Фонда именује министар надлежан за научноистраживачку делатност, из реда
представника који су међународно признати у својој области науке, на период од 4
године, са могућношћу још једног именовања.Предлози кандидата се подносе
Министарству на одговарајућем обрасцу пријаве до 29.04.2019. године.
Констатовано је да је то веома кратак рок за спровођење поступка предлагања
кандидата.
Како је Институт регистрован за приридно-математичку, медицинску и биотехничку
научну област, он може предложити по једног кандидата за члана за сваку од ових
области.
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У дискусији поводом ове тачке дневног реда, др Ивана Бјелобаба је истакла да још
увек није донет нови Закон о науци тако да би учествовањем у овом Јавном позиву
дали легитимитет одређеној институцији и њеним органима чије је надлежности тешко
пратити без познавања основних намера и решења о укупној организацији науке коју
треба да регулише нови Закон о науци као основни закон за уређење система
научноистраживачке делатности. Др Срђан Бојовић је истакао да је Јавни позив упућен
свим истраживачима па сматра да нема потребе да НВ предлаже кандидате за чланове
Научног савета Фонда већ треба да подржи све кандидате из ИБИСС који се буду
самостално пријавили по овом позиву и да се та подршка у форми дописа достави
Министарству.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ и др Мирјана Михаиловић, директор Института и
члан НВ су указали да, поред Јавног позива, постоји и допис Министарства (достављен
члановима НВ као материјал за ову седницу) упућен ректорима универзитета,
директорима института, деканима факултета и другим институцијама (САНУ, ЗИС,
КОНУС..) са позивом за учешће институција у поступку предлагања чланова Научног
савета Фонда. Овај допис представља основ по коме Научно веће држи ову ванредну
седницу и може да предлаже кандидате. Изнели су и став да Научно Веће не треба да
подржи све кандидате из ИБИСС који би се самостално пријавили већ само оне које је
предложило и подржало НВ ИБИСС.
Др Душко Благојевић, члан НВ и председник Председништва ЗИС, рекао је да ЗИС
није био за то да се Закон о фонду за науку донесе пре Закона о науци и да је то био
званичан став ЗИС-а, те да су истовремено тражили да се убрза поступак доношења
Закона о науци. Такође, изјавио је да се не слаже са предлогом да НВ подржи све
истраживаче који се пријаве за чланове Научног савета Фонда. Др Благојевић сматра да
Институт има две опције у овој ситуацији: или да не учествује у поступку предлагања
кандидата или да подржи кандидате које предложи НВ. Иако је допис упућен
директору Института, коректно је да НВ даје предлоге и подржи кандидате за које
чланови НВ гласају.
У наставку дискусије су учествовали: др Павле Павловић, др Срђан Бојовић,
др Алексеј Тарасјев, др Милица Пешић, др Мелита Видаковић, др Наташа Несторовић,
др Ивана Бјелобаба, др Момир Пауновић и др Ангелина Суботић.
У дискусији је даље речено да треба учествовати у овом поступку јер Институт треба
да поштује важеће прописе. Пре Закона о науци је донет Закон о Фонду за науку,
именован је и Управни одбор Фонда, те ако не будемо учествовали у овом поступку
ништа не можемо да променимо у спровођењу научне политике. Наш Институт има
ауторитет и реноме у научној заједници и сходно томе не треба да стоји по страни већ
треба да предложимо наше кандидате у веома важно тело Фонда са битним
надлежностима. НВ треба да утврди предлоге кандидата, али истовремено и да
истакне своје неслагање са оваквим поступком јер се све ради пре доношења Закона о
науци који је веома битан и без кога адекватно функционисање Фонда за науку није
могуће.
Пре предлагања кандидата, Научно веће се изјаснило о предлогу који је дао др Срђан
Бојовић, (да НВ да подршку свим кандидатима - истраживачима из нашег Института
који се буду самостално пријавили по Јавном позиву Министарства). Резултат гласања
је: 1 глас ЗА, 24 гласа ПРОТИВ, 1 уздржан, тако да је констатовано да предлог није
усвојен.
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Након дискусије и разматрања могућих кандидата, чланови НВ су предложили следеће
кандидате за чланове Научног савета Фонда:
- др Наташу Несторовић, научног саветника у Одељењу за цитологију, за природноматематичку област,
- др Мелиту Видаковић, научног саветника у Одељењу за молекуларну биологију, за
медицинску научну област,
- др Ангелину Суботић, научног саветника у Одељењу за физиологију биљака, за
биотехничку област.
Ова листа је стављена на гласање и резултат је био 25 гласова ЗА и 1 уздржан, тако да
је констатовано да су сва три предлога усвојена.
Након гласања, сви присутни чланови су се једногласно сагласили да се Министарству
доставе предлози кандидата уз допис у којем треба навести да је рок за поступање по
Јавном позиву био изузетно кратак као и да је потребно убрзати поступак доношења
Закона о науци како би Фонд за науку могао у потпуности да функционише.
Допис који је упућен Минстарству са овим ставовима налази се у прилогу и чини
саставни део овог Записника.
*

*

*

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

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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