ЗАПИСНИК
са I ванредне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања “Синиша
Станковић” одржане 12.04.2018. године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 22 члана.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,
др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вујошевић Младен,
др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, др Митровић
Мирослава, др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела, др Несторовић Наташа,
др Павловић Павле, др Перић Матаруга Весна, др Петковић Бранка, др Пешић Милица,
др Соковић Марина, др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј,
др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Вуков Тања, др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса,
др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, др Павловић Слађан, др Пауновић Момир,
др Саксида Тамара.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Информација о стицању статуса ИБИСС као института од националног значаја
за Републику Србију;
2. Кључне примедбе на Правилник о поступку, начину вредновања и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (Сл.
гласник РС бр. 24/16, 21/17 и 38/17);
3. Покретање поступка за стицање истраживачког звања истраживач приправник
за младе истраживаче - студенте докторских академских студија који ће бити
укључени у пројекте ОИ, ТР и ИИИ које реализује ИБИСС у 2018. години, са
прелиминарне Листе која је објављена од стране МПНТР РС.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је I ванредну седницу НВ и истовремено
обавестио присутне чланове НВ да предложени дневни ред има допуну и то: 1. тачка
дневног реда је Информација о стицању статуса ИБИСС као института од
националног значаја за Републику Србију, после тога остале тачке дневног реда
мењају нумерацију.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допуном.
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I
Др Павле Павловић, директор Института, информисао је чланове НВ да је Институт за
биолошка истраживања “Синиша Станковић“ стекао статус института од националног
знацаја за Републику Србију дана 29. 03. 2018.г. одлуком Владе Републике Србије. До
сада је овај статус стекао Институт за физику, а ИХТМ и наш Институт стекли су овај
статус у исто време. Тиме је веома успешно завршена прослава наше јубиларне 70.
године од оснивања Института, јер смо 20. 12. 2017. поднели захтев са потребном
документацијом за акредитацију. Новим Законом о научноистраживачкој делатности
треба потпуније да буде дефинисан статус ових института (сада су у Закону ови
институти дефинисани члановима од 46. до 50.), а новим Законом ће у потпуности бити
дефинисана права и обавезе националних института. У наредном периоду ће још неки
институти поднети захтев за ову врсту акредитације. Све се ово дешава у години када
Универзитет у Београду обележава 210. година свог постојања тако да у свом саставу
тренутно има три института која имају статус института од националног значаја за
Републику Србију. У наредном периоду нас чека промена аката (од регистрације у
Привредном суду преко свих унутрашњих аката који то захтевају), табле са новим
називом биће постављене на улазу у Институт, а овај значајан догађај ћемо посебно
обележити 31. маја 2018. на Дан Института.
II
Како би били у могућности да дефинишемо кључне примедбе на Правилник о
поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача (Сл. гласник РС бр. 24/16, 21/17 и 38/17), др Алексеј Тарасјев,
председник НВ, је свим члановима НВ послао електронским путем и преходне
предлоге и сугестије у вези измене и допуне овог Правилника из 2016 и 2017. Како је
ЗИС тражио да дефинишемо само кључне примедбе на овај Правилник, др Алексеј
Тарасјев и др Слађан Павловић су објединили све новопристигле примедбе са оним
предходним у заједнички текст о коме се водила дискусија. У дискусији су
учествовали др Милица Пешић, др Весна Ђикановић, др Весна Перић Матаруга,
др Наташа Несторовић, др Младен Вујошевић, др Павле Павловић, др Душко
Благојевић и др Илијана Глигоров.
На основу предлога изнетих у дискусији, др Алексеј Тарасјев је прочитао и предлог
др Мирјане Михаиловић који се односио на допуну члана у Прилогу 1.3. Ангажованост
у формирању научних кадрова, да поред одбрањене тезе може да се прихвати и
пријављена теза са заједничким радом кандидата и докторанда. Чланови НВ су се
сагласили да се предложени ставови допуне са овим конретним предлогом.
Чланови НВ су након ове допуне једногласно усвојили предложене кључне примедбе
на Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача, које гласе:
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Научно веће ИБИСС је, на захтев Заједнице Института Србије, разматрало досадашње
усвојене као и новопристигле примедбе на актуелни Правилник о поступку, начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача и његову примену, те следеће примедбе сматра кључним:
НВ ИБИСС сматра да су квалитативни критеријуми потребни и важни али да тела
Министарства (одбори и комисије) не смеју било који квалитативни критеријум
користити као елиминаторни.
НВ ИБИСС сматра да став 2. члана 1.3 прилога 1 треба да гласи: Менторство
(коменторство) докторске дисертације верификује се одлуком надлежног тела
наставно - научног већа факултета на коме је рад одбрањен или је тема пријављена (при
чему мора постојати заједнички рад кандидата и докторанда и да је рад проистекао из
тезе у којима је кандидат јасно позициониран као носилац рада) односно научног већа
института у којем се рад реализује, односно већа за мултидисциплинарне студије
универзитета или копијом странице из дисертације на којој је наведен ментор односно
руководилац. У ситуацијама када из формалних разлога није могуће обезбедити одлуку
надлежног тела, за запослене у институтима менторство се верификује експлицитним
навођењем кандидата као ментора/коментора у захвалници дисертације.
НВ ИБИСС сматра непримереним и на закону незаснованим концепте ”превременог
напредовања” и ”прескакања звања” те сматра да чланове који их дефинишу треба
укинути.
НВ ИБИСС сматра да у случају када кандидат покрене поступак за избор у више
звање, а Комисија за стицање звања констатује да кандидат не испуњава услове за
тражено звање, у самој процедури треба омогућити да Комисија за стицање звања може
датог кандидата да реизабере у претходно звање уколико кандидат за то звање има
услове, а не да кандитат у овом случају изгуби звање.
НВ ИБИСС сматра да део текста у ставу 2. члана 50. треба да гласи "у периоду од
првог стицања научног звањa виши научни сарадник" .уместо "од последњег избора у
научно звање" тј. исто као и у члану 34. овог Правилника.
НВ ИБИСС сматра да ce нормирање радова мора укинути.
III
Ресорно министарство је одобрило да се на пројекте укључе млади истраживачи –
студенти докторских студија ради ангажовања у 2018. години. Како је обавеза НИО да
спроведе процедуру избора младих истраживача у звање истраживач приправник, па
тек након стицања овог звања да их прими у радни однос, на овој седници је потребно
да Научно веће покрене поступак за 6 младих истраживача који ће бити ангажовани на
пројектима који се реализују у нашем Институту.
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Чланови НВ су разматрали и једногласно усвојили предлог за покретање поступка и
образовање комисије за стицање истраживачког звања:

* истраживач приправник за:
- Мају Милић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у
Београду (ангажовање на пројекту Ев. бр. 173014, руководилац др Бранка
Винтерхалтер); КОМИСИЈА у саставу: председник др Снежана Здравковић Кораћ –
научни саветник ИБИСС; чланови др Бранка Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС
и др Јелена Милојевић – научни сарадник ИБИСС,
- Марка Мирча, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета
у Београду (ангажовање на пројекту Ев. бр. 173043, руководилац де Милена
Цвијановић); КОМИСИЈА у саставу: председник др Тања Вуков – виши научни
сарадник ИБИСС; чланови др Александар Урошевић – научни сарадник ИБИСС и
др Наташа Томашевић Коларов – научни сарадник ИБИСС,
- Милицу Лазаревић, студента докторских студија на Биолошком факултету
Универзитета у Београду (ангажовање на пројекту Ев. бр. 173035, руководилац др
Ђорђе Миљковић); КОМИСИЈА у саставу: председник др Ђорђе Миљковић – научни
саветник ИБИСС; чланови др Миљана Момчиловић – виши научни сарадник ИБИСС и
др Ивана Стојановић – научни сарадник ИБИСС,
- Снежану Кецман, студента докторских студија на Биолошком факултету
Универзитета у Београду (ангажовање на пројекту Ев. бр. 173011, руководилац др
Срђан Бојовић); КОМИСИЈА у саставу: председник др Срђан Бојовић – научни
саветник ИБИСС; чланови др Рада Матић – виши научни сарадник ИБИСС и др
Зорица Поповић – виши научни сарадник ИБИСС,
- Милицу Потребић, студента докторских студија на Биолошком факултету
Универзитета у Београду (ангажовање на пројекту Ев. бр. 173009, др Верица
Милошевић); КОМИСИЈА у саставу: председник др Верица Милошевић – научни
саветник ИБИСС; чланови др Милица Манојловић Стојаноски – научни саветник
ИБИСС и др Владимир Ајџановић – виши научни сарадник ИБИСС,
- Марију Ђурић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета
у Београду (ангажовање на пројекту Ев. бр. 31019, руководилац де Ангелина Суботић) ;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Ангелина Суботић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Снежана Милошевић – виши научни сарадник ИБИСС и др Александар
Цингел – виши научни сарадник ИБИСС.
*

*

*

Седница је завршена у 10,37 часова.
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Записничар
Др Мирјана Михаиловић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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