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З А П И С Н И К 
            са  XV редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић", одржане дана 07.07.2021.године у библиотеци Института, са 
почетком у 10 часова. 
 

Од укупно 30 чланова Научног већа, седници присуствује 23 члана. 
 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић 
Јелена, др Благојевић Душко, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др 
Гламочлија Јасмина, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др 
Јојић Вида, др Мијатовић Сања, др Митровић Мирослава,  др Михаиловић Мирјана, др 
Мишић Данијела, др Несторовић Наташа, др Павловић Павле, др Пауновић Момир, др 
Петковић Бранка, др Пешић Милица, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др 
Филиповић Бранко и др Шилер Бранислав.  
 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Видаковић Мелита, др Лаврња Ирена, др 
Милер Марко, др Павловић Слађан, др Перић Матаруга Весна, др Саксида Тамара, др 
Стојановић Ивана. 
                      

НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 
 

За ову седницу предложен је следећи 
 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 
 
      1.  Усвајање записника са XIV редовне седнице Научног већа; 

      2.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
           - др Сузана Живковић – научни саветник; 
   
      3.  Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 
           - др Ана Атанацковић – научни сарадник;  
 
      4.  Покретање поступка за стицање научног звања: 
            - др Милка Перовић – научни саветник; 

- др Богдан Јовановић – научни сарадник; 
 
      5.  Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 
             - Ана Деспотовић – истраживач сарадник. 
 
      6. Давање предлога јавних позива ради објаве конкурса за пројекте Фонда за  
          науку Републике Србије; 
 
      7. Давање предлога за члана Матичног одбора за биологију; 
       
      8. Обавештења; 
 
      9. Разно. 
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            Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, отворио је XV редовну седницу 
Већа, констатујући да је у међувремену дошло до измене Дневног реда седнице услед 
чињеница да је већу достављен предлог за члана Матичног научног одбора за 
биологију (тачка 7) и да је одбрањена докторска дисертација Богдана Јовановића, услед 
које су се стекли услови за покретање поступка за избор у научно звање (тачка 4). 
 Др Алексеј Тарасјев се захвалио научним саветницима који су дали предлог за 
члана Матичног научног одбора за биологију испред Института и одељењима који су 
учествовали у давању предлога тема за јавне позиве.  
 Др Јелена Благојевић се јавила за реч везано за измену назива тачке 6 дневног 
реда, имајући у виду да је иста дефинисана као „давање предлога јавних позива“ а не 
тема, имајући у виду да су у материјалу који је достављен већу дати предлози позива 
иако су по њеном мишљењу теме. 
 Др Алексеј Тарасјев је дао објашњење имајући у виду да је иницијални допис за 
тачку 6 Дневног реда достављен од стране председника Заједнице института др Душка 
Благојевића, везано за давање предлога тема/јавних позива у циљу објаве конкурса за 
пројекте Фонда за науку Републике Србије и прослеђен руководиоцима одељења 
Института, који су се одазвали овом позиву и дали одређене предлоге, а које су др 
Душко Благојевић, као председник Заједнице института, др Момир Пауновић, као 
помоћник директора Института, др Павле Павловић и др Алексеј Тарасјев дефинисали 
на начин који је имао за циљ да се исти сублимирају. Такође, истакнуто је да би се из 
датих предлога могла искристалисати два јавна позива, а имајући у виду да је 
председник Заједнице института присутан на седници и да ће одговорити на сва 
питања која буду постављена у оквиру тачке 6 Дневног реда, др Алексеј Тарасјев је 
након ове констатације утврдио да постоји кворум за рад и одлучивање, након чега се 
приступило усвајању Дневног реда који је усвојен једногласно.   
 

I 
Чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са XIV редовне 

седнице Већа кoja je oдржанa 16.06.2021. године. 
   

II 
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је 

поступак за стицање научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Сузану Живковић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у 

реферат – извештај о кандидату, једногласно је донета одлука да се кандидат предложи 
за стицање траженог звања.  

Усвојен предлог за стицање научног звања биће упућен, са потребном 
документацијом, Комисији за стицање научних звања и надлежном матичном научном 
одбору ради одлучивања. 
 

III 
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је 

поступак за реизбор научног звања: 
* научни сарадник за: 
- др Ану Атанацковић – истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту 

вода. 
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у 

реферат – извештај о кандидату, сви чланови НВ једногласно су донели одлуку да се 
кандидат предложи за реизбор у тражено звање.  
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Усвојени предлог за реизбор у научно звање биће упућен, са потребном 
документацијом, надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 
 

    IV      
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за избор научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Милку Перовић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА  

у саставу: председник др Весна Пешић, научни саветник ИБИСС; чланови: др 
Александра Младеновић, научни саветник ИБИСС и др Мирослав Аџић, научни 
саветник, Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за 
Републику Србију, Универзитет у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Богдана Јовановића, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Јелка Црнобрња-Исаиловић, научни саветник 
ИБИСС и редовни професор ПМФ Универзитета у Нишу; чланови: др Драгана 
Цветковић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду и др 
Наташа Томашевић-Коларов, виши научни сарадник ИБИСС. 
 

V 
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за избор истраживачког звања: 
* истраживач сарадник за: 
- Ану Деспотовић, истраживача у Одељењу за неурофизиологију; КОМИСИЈА  

у саставу: председник др Невена Зоговић, виши научни сарадник ИБИСС; чланови: 
др Гордана Товиловић Ковачевић, виши научни сарадник ИБИСС и др Бранка 
Петковић, научни саветник, ИБИСС. 
 

VI 
У оквиру ове тачке Дневног реда, др Алексеј Тарасјев је објаснио да се на 

достављеном списку налазе само наслови могућих позива који у пуној мери одражавају 
оно чиме се Институт бави и имајући у виду да рок за давање предлога истиче у току 
сутрашњег дана, 8.07.2021. године, неопходно је на овој седници усагласити предлоге 
Института. Покренута је дискусија у којој су учествовали: др Тања Вуков, др Милица 
Пешић, др Душко Благојевић, др Алексеј Тарасјев, др Јасмина Гламочлија, др Павле 
Павловић, др Јелена Благојевић, др Ана Ђорђевић, др Мирјана Михаиловић и др 
Момир Пауновић. 

Др Тања Вуков је дала предлог да се предложене теме уврсте као део позива, јер 
позив може да садржи више тема, као нпр. Zero hunger, Goodhealth&Wellbeing. Др 
Милица Пешић је председнику Заједнице института др Душку Благојевићу поставила 
неколико питања везано за ову тачку и то: да ли је Фонд за науку Републике Србије 
тражио од Заједнице института да упути предлоге јавних позива; да ли постоји сукоб 
интереса и шта позив треба да садржи, имајући у виду да су теме које су предложене 
веома добре и констатовала да је неопходно формирати мултидисциплинарне тимове 
који би били реализатори предложеног.  

Др Душко Благојевић је дао одговоре на ова питања и појаснио да је активност 
Заједнице института према Фонду за науку Републике Србије инспирисана чињеницом 
да је Фонд услед кашњења са реализацијом отпочињања пројеката у оквиру програма 
Идеје, у потпуној немогућности рада на другим истраживачким потенцијалима, с једне 
стране и неактивношћу Научног одбора Фонда, са друге стране, довела до иницијативе 
да истраживачка заједница понуди позиве/теме који се могу реализовати; да сукоб 
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интереса не постоји јер се предлаже оно што произилази из рада Института; циљ је да 
се теме укрупне у позиве. 

Др Јасмина Гламочлија је напоменула да се у теми под називом: „Функционална 
исхрана у одржању здравља, превенцији и лечењу болести“ изврши измена у називу 
тако што се уместо „функционалне исхране“ дефинише „функционална храна“, а што 
је подржала и др Ана Ђорђевић. 

Др Момир Пауновић је истакао да се приликом одређивања коначних предлога 
тема на основу оних који су достављени са одељења Института, водило рачуна о томе 
на који начин је Закон о Фонду за науку дефинисао програме, из чега произилази да се 
предлози Института могу назвати теме или тематске области, а са друге стране свака 
може да буде и позив. 

Др Павле Павловић је напоменуо да Заједница института жели да делује 
проактивно у складу са промовисаном идејом да се сваког месеца расписују конкурси 
за пројекте што би оправдало институционално финансирање; да се позиви могу 
конципирати у односу на стратегије, паметне специјализације, сектора 
пољопривреде/енергетике/животне средине и др. и да се све предложене теме могу 
сублимирати у два позива; као и да је крајњи циљ да биологија буде препозната.  

Др Момир Пауновић се осврнуо на одредбе Закона о Фонду за науку за које 
сматра да доводе до урушавања науке и то: чл. 19 у којем је наведено да Фонд врши 
евалуацију програма након две године од његовог почетка из чега произилази да је 
сада право време за интервенисање по питању измене програма Фонда и чл. 20 у којем 
су програми Фонда утврђени и према структури као Иновације (треба да буду под 
окриљем Фонда за иновациону делатност) и као Остало (без дефинисања о каквом 
програму је реч). 

Др Душко Благојевић је истакао да и теме морају бити мултидисциплинарне као 
и тимови и да ће Заједница института на својој интернет страници озваничити све 
теме/тематске области/позиве који буду предложени од стране научноистраживачких 
институција, имајући у виду да су оне реално постављене и као такве их је могуће 
реализовати. 

Др Мирјана Михаиловић је скренула пажњу да је из досадашњег искуства 
везаног за паметну специјализацију, евидентно да целе области биомедицине нису 
препознате, да крајњи корисници нису видљиви и предложила да се организује 
ванредна седница Научног већа на којој би се дале конкретне примедбе и сугестије 
везане за Закон о фонду за науку. 

Након ове дискусије, чланови Научног већа једногласно су: 
- подржали предлог да се изврши измена назива теме: „Функционална исхрана у  

одржању здравља, превенцији и лечењу болести“ у „Функционална храна у одржању 
здравља, превенцији и лечењу болести“; 

- подржали предлог да се материјал везан за давање предлога тема/тематских  
области/јавних позива који је предложен испред Института дефинише као Предложене 
теме и тематске области и проследи Заједници института. 

Теме и тематске области које Институт доставља Заједници института су: 
                  Teme i tematske oblasti, IBISS 

• Klimatske promene u Srbiji: trenutno stanje, budući scenariji i predlog mera za 
ublažavanje 

• Integrativna istraživanja terestričnih i akvatičnih ekosistema (monitoring, zaštita, 
obnavljanje,  održivo korišćenje) 

• Stanje, perspektive i zaštita biodiverziteta i prirodnih staništa Srbije 
• Održivi razvoj gradova u Srbiji 
• Održiva poljoprivreda i bezbednost hrane 
• Funkcionalna hrana u održanju zdravlja, prevenciji i lečenju bolesti 



5 
 

• Razvoj farmaceutskih prirodnih proizvoda i sredstava u prevenciji i terapiji bolesti 
• Biološki modeli bolesti ljudi: put do terapijskog napretka 
• Novi materijali bazirani na produkciji živih sistema  
• Fundamentalna istraživanja vrhunskih timova (srpski ERC) 

               
VII 

У оквиру ове тачке Дневног реда, др Алексеј Тарасјев је захвалио др Ивани 
Бјелобаби, др Мелити Видаковић, др Наташи Несторовић, др Милици Пешић и др 
Ивани Стојановић које су дале предлог да др Ангелина Суботић, научни саветник буде 
кандидат за члана Матичног научног одбора за биологију испред Института и позвао 
предлагаче да уколико желе дају образложење наведеног предлога. 

Др Ивана Бјелобаба је као један од предлагача истакла да је др Ангелина 
Суботић остварила видне резултате у научној, наставној и стручној каријери и да би у 
овом одбору могла дати већи допринос у његовом раду и на адекватан начин 
представљати интересе Института и истраживача запослених на Институту. 

Након излагања предлагача, др Алексеј Тарасјев је напоменуо да је у 
претходном периоду Институт могао да предложи више кандидата, а сада само једног 
што представља велику неправду за институте, чији запослени треба да у овом телу 
буду заступљени у већем броју. 

Др Павле Павловић је упутио захвалност за досадашњи успешан рад др 
Мирослави Митровић и др Верици Милошевић, садашњим представницима Института 
у овом одбору и имајући у виду да Институт може да предложи само једног кандидата, 
Научно веће треба да му пружи сву неопходну помоћ. 

Др Алексеј Тарасјев је напоменуо да су др Мирослава Митровић и др Верица 
Милошевић у овом одбору представљале интересе Института и на прави начин 
учиниле да исти буду препознатљиви. 

Др Мирјана Михаиловић се такође захвалила садашњим представницима 
Института у овом одбору и позвала чланове већа да подрже кандидатуру др Ангелине 
Суботић за члана Матичног научног одбора за биологију. 

Чланови већа су једногласно подржали предлог да др Ангелина Суботић буде 
кандидат за члана Матичног научног одбора за биологију испред Института. 

Након усвајања овог предлога, др Ангелина Суботић се захвалила члановима 
већа на подршци уз наду да ће оправдати указано поверење. 
 

VIII 
Чланови Научног већа су обавештени о следећем: 

1. Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила да је: 
- усвојен Закон о родној равноправности који обавезује све институције да израде  

и правилник о родној равноправности; 
- из Заједнице института стигао позив за одржавање састанка везаног за израду  

две стратегије и то: Стратегију управљања људским ресурсима и Стратегију о родној 
равноправности, који ће се одржати у месецу септембру 2021. године као подршка 
стручним службама свих института, а чија израда је неопходна имајући у виду пројекте 
HORIZON;  

- на дневном реду седнице Сената Универзитета у Београду налази Правилник о 
спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања, који ће након усвајања 
бити прослеђен свим чланицама Универзитета; 

- предлог Института да др Павле Павловић буде кандидат за члана Националног  
савета за научни и технолошки развој Републике Србије из области природно-
математичких наука је усвојен, тј. изабран је као кандидат из области природно-
математичких наука.  
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2. Др Алексеј Тарасјев је проследио обавештење да је: 
- Одбору за издавачку делатност достављен позитиван Извештај комисије за  

процену научне заснованости монографске публикације под називом: „Штетни глодари 
– биологија, епизоотиологија, екологија и контрола бројности“, чији су аутори: проф. 
др Драган С. Катарановски и проф. др Милена В. Катарановски и указао на 
неопходност измене Правилника о издавачкој делатности у циљу његовог унапређења, 
што је подржано и од стране др Момира Пауновића, помоћника директора; 

- услед потребе за покретањем поступка за избор у звање за неколико 
истраживача којима истиче избор у звање, неопходно организовати још једну седницу 
Научног већа у месецу јулу, која би се одржала 19.07.2021. године; дат је предлог да се 
чланови већа изјасне о могућности присуства наведеној седници путем e-mail-a, о чему 
ће бити накнадно обавештени а у циљу обезбеђивања кворума за рад и одлучивање.  
  

IX 
У оквиру ове тачке дневног реда, дат је предлог да се подржи учешће пет 

истраживача запослених на Институту и то: др Марине Соковић, др Јоване Петровић, 
др Марије Иванов, Дејана Стојковића и Марине Костић на COST акцији CA20106 – 
Tomorrow’ s ‘wheat Of The Sea’: Ulva, A Model For An Innovative Mariculture, која је 
одобрена дана 26.05.2021. године. 

Сви чланови су једногласно подржали овај предлог. 
 
                                                         *               *               *   
 

Седница је завршена у 11,20 часова.                                                                                               
                                                                                                                         
              Записничар                                                               Председник Научног већа 
          Дубравка Заилац                                                               Др Алексеј Тарасјев 
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