ЗАПИСНИК
са I редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 27.12.2017.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 Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вујошевић Младен, др Вуков
Тања, др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана,
др Илијин Лариса, др Кениг Бојан, 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.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Перић Матаруга Весна, др Соковић Марина.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: др Саксида Тамара.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са XXI редовне седнице Научног већа
предходног сазива;
2. Усвајање записника са Конститутивне седнице Научног већа новог
сазива;
3. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Тања Аднађевић – виши научни сарадник,
- др Владимир Јовановић – виши научни сарадник,
- др Марко Анђелковић – научни сарадник;
4. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Славица Дмитровић – научни сарадник;
допуна
5. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Божица Васиљевић – научни сарадник;
6. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Љупка Глигоровска – истраживач сарадник;
7. Покретање поступка за реизбор истраживачког звања:
- Бојан Јевтић – истраживач сарадник,
- Никола Таталовић – истраживач сарадник;
8. Формирање радне групе за разматрање предлога и сугестија за
измену/допуну Нацрта Статута Универзитета у Београду;
9. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
10. Обавештења;
11. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је I редовну седницу НВ.
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Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допуном.
После тачке 4. додаје се нова тачка 5. после које остале тачке мењају нумерацију.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са XXI редовне седнице Научног већа
предходног сазива одржане 12.12.2017. године.
II
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са Конститутивне седнице Научног већа
новог сазива одржане 18.12.2017. године.
III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*виши научни сарадник за:
- др Тању Аднађевић – истраживача у Одељењу за генетичка истраживања,
- др Владимира Јовановића – истраживача у Одељењу за генетичка истраживања.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате–
извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ у звању вишег научног сарадника и
научног саветника, једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање
траженог звања.
*научни сарадник за:
- др Марка Анђелковића – истраживача у Одељењу за еволуциону биологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат –
извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ једногласно су донели одлуку да се
кандидат предложи за стицање траженог звања.
Сви усвојени предлози за стицање научних звања, са потребном документацијом, биће
упућени надлежном матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак.
IV
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор научног звања:
*научни сарадник за:
- др Славицу Дмитровић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду, а нарочито у периоду од
предходног избора у звање као и увида у реферат – извештај о кандидату, сви присутни
чланови НВ једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за реизбор траженог
звања.
Усвојени предлог за реизбор научног звања, са потребном документацијом, биће упућен
надлежном матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак.
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V - допуна
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* научни сарадник за:
- др Божицу Васиљевић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Јелена Кризманић – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду и
др Јелена Томовић – научни сарадник ИБИСС.

VI
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Љупку Глигоровску, истраживача у Одељењу за биохемију.
На основу реферата – извештаја комисије о кандидату, чланови НВ су констатовали да су
испуњени сви услови за стицање траженог звања, па су једногласно донели такву одлуку.
VII
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- Бојана Јевтића, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС; чланови др Гордана
Тимотијевић – виши научни сарадник ИМГГИ и др Миљана Момчиловић – виши научни
сарадник ИБИСС,
- Николу Таталовића, истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Зорана Орешчанин Душић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови
др Александра Николић Кокић – научни саветник ИБИСС и др Душко Благојевић – научни
саветник ИБИСС.
VIII
Одбор за статутарна питања БУ припремио је Нацрт Статута Универзитета у Београду
и доставио га нашем Институту на разматрање.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је све истраживаче електронским путем да
доставе своје предлоге и сугестије најкасније до 08.01.2017. године како би били обједињени
и од стране НВ ИБИСС и упућени Универзитету најкасније до 12. јануара 2018. године.
Ради припреме пристиглих предлога и сугестија за разматрање и усвајање на наредној
седници НВ, др Тарасјев је предложио формирање радне групе која ће објединити све
предлоге и сугестије истраживача које буду послате до остављеног рока.
За радну групу су предложени следећи чланови НВ: др Алексеј Тарасјев, др Слађан
Павловић, др Мирјана Михаиловић, др Момир Пауновић и др Марина Соковић.
Како није било других предлога, чланови НВ су једногласно усвојили предлог за формирање
радне групе у предложеном саставу.
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IX
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између
две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др АЛЕКСЕЈА ТАРАСЈЕВА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
11.12.2017. године до 15.12.2017. године, ради учешћа на Regional training workshop ФАО УН
и Crop Research Institute, који ће се одржати у Прагу, Република Чешка,
- др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника
директора Института, у периоду од 16.12.2017. године до 17.12.2017. године, ради учешћа на
састанку везаном за пројекат израде плана управљања водама за Црну Гору (Јачање
капацитета из имплементацију Директиве о водама ЕУ у Црној Гори –
EuropeAid/138151/DH/SER/ME), који ће се одржати у Подгорици, Црна Гора.
X
Чланови НВ су обавештени да др Милица Пешић, истраживач у Одељењу за неуробиологију,
учествује, у оквиру конзорцијума, у пријављивању пројекта под називом Natural product
immune agonists: A new approach to cancer immunotherapy (NAPIMAG), у оквиру H2020MSCA-ITN-2018, у овом пројекту би учествовали и чланови националног пројекта из
програма ИИИ Ев. бр. 41031 „Идентификација молекуларних маркера за предикцију
прогресије тумора, одговора на терапију и исхода болести“.
У оквиру ове тачке дневног реда, чланови НВ су обавештени и о текућим питањима:
- одржана је седница Већа института Универзитета у Београду, на тој седници је
верификовано чланство др Милице Марчете, директора Института „Винча“ која је
истовремено изабрана и за члана Сената Универзитета у Београду,
- на седници Већа института УБ је било речи о нацрту Статута Универзитета у Београду,
на седници Сената УБ биће изнете примедбе и сугестије свих института на нацрт
Статута,
- у наредној 2018. години биће обележено 210 година од постојања Универзитета у
Београду, наш Институт ће упутити УБ предлоге за обележавање овог јубилеја до 12.01.,
сви симпозијуми који се буду одржавали у току наредне године у нашем Институту ће
носити јубиларни лого Универзитета у Београду,
- наредна 2018. година је јубиларна година за Институт „Винча“ који ће прославити 70
година од оснивања,
- одржана је седница Председништва Заједнице института Србије на којој су
присуствовали сви помоћници ресорног министра као и државни секретар Владимир
Поповић,
- текући циклус истраживања ће бити продужен за годину дана, односно до краја 2018.
године, биће урађена рекатегоризација истраживача за период 2011 – 2016. године,
уколико пројекти немају никакве резултате у научноистраживачком раду до 2017. године,
доћи ће до престанка финансирања, више од 10% пројеката имају веома скромне
резултате у предходном периоду,
- у наредној години ће доћи до повећања буџета за наукау за 13,5%, средства за ДМТ ће
бити повећана за 5%,
- у наредној години ће доћи до измене Закона о научноистраживачкој делатности, у делу
који регулише финансирање пројеката, доћи ће до увођења институционално-пројектног
финансирања извршилаца истраживања, у припреми је доношење Закона о финансирању
високог образовања,
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- Заједница института Србије ће предложити ресорном министарству 4 кандидата који
треба да учествују у писању новог Закона о НИД , а министарство ће изабрати 2
учесника,
- покренут је поступак акредитације Института за стицање статуса института од
националног значаја за Републику Србију, захтев са потребном документацијом је предат
Одбору за акредитацију научноистраживачких организација дана 20.12.2017.г., коначну
одлуку о стицању статуса националног института доноси Влада РС,
- уплаћена су средстава за ДМТ II за ову годину, треба да буде омогућена њихова
потрошња и у наредној години,
- новогодишњи коктел за запослене биће одржан 28.12. са почетком у 12 часова,
- Институт неће радити од 31.12.2017. – 07.01.2018. године поводом новогодишњих и
божићних празника.
У наставку рада, по овој тачки дневног реда, др Мирослава Митровић је обавестила
присутне о следећем:
- Матични научни одбор за биологију је утврдио листу реномираних издавача за монографије
и то:
Elsevier;
Springer;
Academic Press (now a part of Elsevier Science and Technology);
Kluwer Academic Publishers;
Blackwell (Wiley Blackwell and Wiley VCH);
Wiley (John Wiley & Sons, Inc.);
Taylor & Francis (including CRC press Ghent Belgium as a part of Taylor and Francis; CRC press
New York as a part of Taylor and Francis);
Nature Publishing Gruop
МНОБ признаје часописе са листа матичних научних одбора из области природноматематичких, медицинских, техничко-технолошких и биотехничких наука са истим бројем
бодова.
Основана је Комисија за утврђивање предлога годишње листе категоризованих часописа при
Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, која ће се између осталог бавити и
категоризацијом часописа који се не налазе на листи Кобсон и који немају ИФ.
Уз извештаје о кандидатима за стицање научних звања који се достављају ресорном
министарству обавезно доставити све доказе о менторству.
Поједини чланови НВ су изнели примедбу на количину материјала који се шаље у великом
броју примерака за ресорно министарство ради разматрања предлога за стицање научних
звања, предлог је да се тај материјал шаље електронским путем и да се такав предлог упути
Комисији за стицање научних звања при ресорном министарству. Истовремено, потребно је
покренути иницијативу за измену правилника у делу који регулише питање достављања
материјала уз извештај о кандидату за стицање научног звања.
Потребно је прикупити два пута годишње материјал за евалуацију и упутити га Матичном
научном одбору за биологију.
XI
У дискусији у оквиру ове тачке дневног реда разматрана су питања нејасноћа у
информацијама о повећању буџета за науку у 2018. години, питања годишта радова која ће
Министарство користити при евалуацијама као и питања израде институтског календара.
У дискусији су учествовали др Младен Вујошевић, др Мелита Видаковић, др Ивана
Бјелобаба, др Милица Пешић и др Наташа Несторовић.
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По завршетку дискусије, чланови НВ су једногласно одлучили да дају овлашћење
др Алексеју Тарасјеву, председнику НВ и др Слађану Павловићу, заменику председника НВ,
да могу у име Научног већа дати сагласност и потписати одлуке о научној оправданости
одсуства истраживача по захтевима који буду предати у периоду између две седнице
Научног већа.

*

*

*

Седница је завршена у 11,15 часова.

Записничар
Јасна Саватовић, с.р.

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев, с.р.
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