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                                                              З А П И С Н И К        

 

са  II редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 

Станковић", одржане дана 11.01.2018.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 Ђикановић Весна, 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 Перић Матаруга Весна, др Петковић Бранка, др Пешић Милица,             

др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко.  

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Саксида Тамара, др Соковић Марина. 

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:  др Григоров Илијана, др Ђорђевић Ана. 

За ову седницу предложен је следећи  

 

                                                      Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

 

      1.  Усвајање записника са  I редовне седнице Научног већа;                     

      2.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

          - др Јасна Банковић – научни саветник, 

          - др Марко Милер – научни сарадник; 

      3.  Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 

           - др Бранка Узелац – научни сарадник; 

      4.   Покретање поступка за стицање научног звања: 

            - др Милена Цвијановић – виши научни сарадник;     

      5.   Доношење одлуке о реизбору истраживачког звања: 

           - Тамара Крајновић – истраживач сарадник; 

      6.  Покретање поступка за избор истраживачког звања: 

           - Данијела Пауновић – истраживач сарадник; 

           д о п у н а    

           - Катарина Тешовић – истраживач приправник, 

           - Ана Милошевић – истраживач приправник, 

           - Јелена Кулаш – истраживач приправник;  

       7. Разматрање предлога и сугестија за измену/допуну Нацрта Статута   

           Универзитета у Београду;  

       8.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

            студијских  боравака и специјализација; 

       9.  Обавештења; 

       10. Разно. 
                                                                                                     
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је I редовну седницу НВ. 

Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допуном.  
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I 

Чланови НВ су једногласно усвојили записник са I редовне седнице Научног већа                     

 предходног сазива одржане 27.12.2017. године, уз допуну тачке 10. са следећим текстом: 

чланови НВ су једногласно овластили др Алексеја Тарасјева, председника НВ и др Слађана 

Павловића, заменика 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.   

  
II 

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

стицање научног звања: 

 

*научни саветник за: 

- др Јасну Банковић – истраживача који није запослен у Институту. 

 
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат– 

извештај о кандидату, након додатних информација о резултатима истраживања датих од 

стране др Николе Танића, председника комисије за писање реферата, сви присутни чланови 

НВ у звању научног саветника, једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за 

стицање траженог звања. 

 

*научни сарадник за: 

- др Марка Милера – истраживача у Одељењу за цитологију. 

 
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. 

 

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. 

 

Пре разматрања осталих тачака дневног реда, чланови НВ су добили следеће информације од  

др Николе Танића, помоћника министра за науку, који присуствује седници: 

 

- у току ове године биће донет нови Закон о научноистраживачкој делатности, ресорно 

министарство је формирало радну групу за израду Закона у чијем саставу се, поред државног 

секретара и помоћника министра за науку, налазе и представници Министарства финансија, 

КОНУС-а, ЗИС-а, Синдиката науке, Привредне коморе, Војске, САНУ... До 31.03. би требао 

да буде урађен текст Нацрта овог закона. Основне промене ће се односити на успостављање 

новог модела комбинованог финансирања Института тзв. институционално-пројектног као и 

формирање Фонда за науку, нови Закон би требао да дефинише основне зараде истраживача 

– институционално финансирање, а пројекти ће бити финансирати од стране Фонда за науку, 

институти ће морати да дефинишу стратегију и чиме ће се бавити да би се институционално 

финансирали; 

-  до успостављања новог система финансирања, текући циклус истраживања ће бити 

продужен за још годину дана, биће извршена евалуација свих пројеката од стране матичних 

научних одбора, планирано је да до 10% од укупног броја пројеката изгуби финансирање, без 

обзира на област истраживања, уколико нису постигли одређене резултате или су ти 

резултати недовољни, истраживачи са тих пројеката ће бити пребачени на друге пројекте 

уколико буду испуњавали одређене услове који ће бити дефинисани у посебном правилнику 

који тек треба да буде донет; 
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- база истраживача РИС је предуслов за све даље кораке по питању расписивања конкурса за 

нови истраживачки циклус, ова база је изуетно важна за евалуацију истраживача, у систему 

има неких грешака, али све се то исправља тако да иако су неке референце наизглед 

избрисане, оне ипак постоје у систему, комплетно уношење референци иде искључиво преко 

РИС-а; 

- годишњи извештаји о раду на пројектима мораће да се заврше до 20.01., а највероватније ће 

бити потребно урадити и 7-годишње извештаје о раду имајући у виду да се планира 

евалуација пројеката, након тога се планира рекатегоризација истраживача за период 2011 – 

2016. г.; 

- биће расписан конкурс за младе истраживаче ради пријема на постојеће пројекте, конкурс 

је планиран за другу половину фебруара текуће године, предност ће имати стипендисти на 

докторским студијама, ови истраживачи ће бити запослени на годину дана и у овом случају 

неће важити забрана запошљавања, средства за рад на пројектима биће обезбеђена из 

постојећег буџета, а након престанка финансирања 10% пројеката који нису постигли 

очекиване резултате; 

- буџет за науку у 2018. години је увећан за 15%, од тога је 5% предвиђено за повећање 

зарада истраживача и помоћног особља и 5% за материјалне трошкове, 

- средства Фонда за науку биће обезбеђена из средстава Европске уније, разних донација као 

и из буџетских средстава односно из средстава других министарстава који имају интерес за 

реализацију научних истраживања.   

              

III 

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

реизбор научног звања: 

 

*научни сарадник за: 

- др Бранку Узелац – 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. 

 

IV 

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

стицање научног звања: 

 

*виши  научни сарадник за: 

- др Милену Цвијановић, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Ана Ивановић – редовни професор Биолошког 

факултета Универзитета у Београду; чланови др Јелка Црнобрња Исаиловић – научни 

саветник ИБИСС и редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у 

Нишу и др Тања Вуков – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

V  

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

реизбор истраживачког звања:   
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*истраживач сарадник за: 

- Тамару Крајновић, истраживача у Одељењу за имунологију. 

 

На основу реферата – извештаја комисије о кандидату, чланови НВ су констатовали да су 

испуњени сви услови за реизбор траженог звања, па су једногласно донели такву одлуку.  

 

VI 
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за 

стицање истраживачког звања: 

 

* истраживач сарадник за: 

- Данијелу Пауновић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА                    

у саставу: председник др Ангелина Суботић – научни саветник ИБИСС; чланови др Милан 

Драгићевић – научни сарадник ИБИСС и др Милана Трифуновић Момчилов – виши научни 

сарадник ИБИСС; 

 

* истраживач приправник за: 

- Катарину Тешовић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета 

у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Савић – научни сарадник 

ИБИСС; чланови др Ирена Лаврња – виши научни сарадник ИБИСС и др Сања Пековић – 

научни саветник ИБИСС, 

- Ану Милошевић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у 

Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Ивана Бјелобаба – виши научни сарадник 

ИБИСС; чланови др Ирена Лаврња – виши научни сарадник ИБИСС и др Сања Пековић – 

научни саветник ИБИСС, 

- Јелену Кулаш, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у 

Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник проф. др Милена Катарановски – научни 

саветник ИБИСС; чланови др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС и др Ивана 

Мирков – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

VII 
На предходној седници НВ је образована радна група која треба да обједини предлоге и 

сугестије истраживача ИБИСС датих на Нацрт Статута Универзитета у Београду. Радна 

група је припремила материјал за ову седницу НВ ради разматрања свих конкретних 

предлога за измену/допуну текста Нацрта, док дати коментари истраживача нису узети у 

обзир имајући у виду да нису образложени нити садрже наводе за измену одређених чланова. 

Након разматрања свих чланова појединачно на које су истраживачи имали примедбе, уз 

навођење конкретних предлога за измену/допуну Нацрта Статута Универзитета у Београду, 

чланови НВ су једногласно усвојили предлоге за измену/допуну следећих чланова:   

  

- члан 11., став (2), тачка 2) 

**предлог: Високошколске установе са својством правног лица су: 

2) институт  акредитовани за научноистраживачку делатност 
**образложење: Нису само научни институти у саставу Универзитета већ и истраживачко 

развојни институти. 
 

- члан 13. став (1) 

**предлог: Ради унапређивања научноистраживачке делатности универзитет у свом саставу може 

имати институте акредитоване за обављање научноистраживачке делатности 
**образложење: Нису само научни институти у саставу Универзитета, Електротехнички 

институт ''Никола Тесла'' и  Институт “Михаило Пупин” су истраживачко развојни институти. 
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- члан 14. 

**предлог: Наслов члана променити у: Пријем института акредитованих за обављање 

научноистраживачке делатности 

брисати став 1 

**образложење: Као и у члановима 11. и 13., нису само научни институти у саставу Универзитета 

већ и истраживачко развјни, а заједничко им је акредитација за обављање научноистраживачке 

делатности. 

У овом члану треба да стоји само пријем института,  а не и оснивање института јер се даљи 

текст односи на институте који аплицирају за пријем на Универзитет. 

 

- члан 15. 

**предлог: цео члан мења се и гласи  

(1) Институту може престати чланство у саставу Универзитета на сопствени захтев, на захтев 

факултета са којим има закључен споразум о сарадњи или на захтев ректора. 

(2) Захтеви из става 1. овог члана морају бити образложени, с тим што образложење  факултета са 

којим институт има закључен споразум о сарадњи и образложење  ректора мора садржати оцену 

испуњености услова из чл. 14. став 2. и 3. овог статута. 

(3) Институт губи својство члана Универзитета ако престане да испуњава неки од услова из чл. 14. 

став 2. и 3. овог статута. 

(4) Одлуку о престанку чланства у саставу Универзитета доноси Савет, на предлог Сената. 

(5) б р и с а т и  

(6) Образложени захтев из става 2. овог члана ставља се на увид јавности  преко интернет странице 

Универзитета, најкасније 21 дан пре одржавања седнице Сената на којој се захтев разматра. 

(7) Примедбе на захтев из става 6. овог члана подносе се Сенату у року од 15 дана од дана стављања 

захтева на увид јавности.  

(8) Сенат утврђује предлог одлуке о губитку својства члана Универзитета и доставља га Савету ради 

доношења одлуке.    

**образложење: Цео члан изменити због јаснијег дефинисања захтева за престанак чланства у 

саставу Универзитета као образложења; иницијатива за оцену испуњености услова треба да буде 

садржана у образложењу захтева   

 

- члан 17.  став (1) 

**предлог:  За обављање иновационе делатности и пружање инфраструктурне подршке за развој 

иновација и комерцијализацију резултата научних, односно уметничких истраживања универзитет у 

свом саставу може имати иновационе центре, центре изузетних вредности, центре за трансфер 

технологија, пословно-технолошке инкубаторе, научно-технолошке паркове и друге организације, у 

складу са Законом којим се уређује научноистраживачка делатност и Законом о иновационој 

делатности. 

**образложење: У овом члану се говори и о иновационој делатности коју не регулише само Закон о 

научноистраживачкој делатности већ и Закон о иновационој делатности. 

 

- члан 35. став (2) 

**предлог: цео став мења се и гласи 

Универзитет има четири проректора из реда редовних професора, односно научних саветника који су 

у радном односу са пуним радним временом на једном од факултета, односно института у саставу 

Универзитета и једног студента проректора 

**образложење: Истраживачи у највишим звањима са института у саставу Универзитета су 

квалификовани да обављају функције свих проректора, осим оног за наставу 

- члан 35. став (3) 

**предлог: цео став мења се и гласи 

Проректоре из реда редовних професора и научних саветника бира Савет, на предлог ректора, из 

круга кандидата које предложе факултети и институти, водећи рачуна о заступљености групација, 

већином гласова укупног броја чланова 
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**образложење: Истраживачи у највишим звањима са института у саставу Универзитета су 

квалификовани да обављају функције свих проректора, осим оног за наставу 

 

- члан 35. став (6) 

**предлог: цео став мења се и гласи 

Проректоре из реда редовних професора, односно научних саветника разрешава Савет, на предлог 

ректора или Сената, под условима и на начин уређен сходном применом члана 34. овог статута . 

**образложење: Истраживачи у највишим звањима са института у саставу Универзитета су 

квалификовани да обављају функције свих проректора, осим оног за наставу 

 

- члан  36. став (1) 

**предлог: цео став мења се и гласи 

Проректор из реда редовних професора, односно научних саветника: 

1) обавља послове у одређеним областима из делокруга ректора за које га ректор овласти; 

2)  замењује ректора у његовој одсутности; 

3)  обавља и друге послове које му повери ректор. 

**образложење: Истраживачи у највишим звањима са института у саставу Универзитета су 

квалификовани да обављају функције свих проректора, осим оног за наставу 

 

- члан 38. став (2) 

**предлог: Веће института бира  четири члана Савета. 

**образложење: Број чланова које бира Веће института за Савет треба повећати са 2 на 4 јер ће се 

тек тада обезбедити равноправна заступљеност института у Савету 

 

- члан  41. став (2) тачка 5. 

**предлог: цео став са тачком 5. мења се и гласи 

Сенат има 51-ог члана, и то: 

1)  ректора; 

2)  4 проректора из реда редовних професора, односно научних саветника; 

3)  31 декана факултета; 

4)  4 председника већа групација и председника Већа института; 

5)  11 директора института 

**образложење: Истраживачи у највишим звањима са института у саставу Универзитета су 

квалификовани да обављају функције свих проректора, осим оног за наставу 

Као што су сви декани факултета у саставу Универзитета чланови Сената, тако и сви директори 

института у саставу Универѕитета треба да буду чланови Сената, чиме се остварује 

равноправност свих високошколских установа у саставу Универзитета 

Као и у члановима 11., 13. и 14. нису само научни институти у саставу Универзитета већ и 

истраживачко развјни, а заједничко им је акредитација за обављање научноистраживачке 

делатности 

 

- члан  42. тачка 46 

**предлог: цела тачка мења се и гласи 

 даје сагласност на статут факултета у свом саставу 

**образложење: Односи института у саставу Универзитета и Универзитета су уређени члановима 

од 12 до 15 овог статута 

 

- члан 44. став (2) тачка 3. 

**предлог: по један представник сваког института који оставрују сарадњу са матичним факултетима 

из групације 

**образложење: Допринос равноправности институа и факултета 

 

- члан  50. став (4) тачка 1., тачка 2. се брише 

**предлог: цела тачка мења се и гласи 
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Веће института: 

1) бира председника и заменика председника, из редова научних саветника; 

**образложење: Као у одредби о избору председника и и заменика председника већа групација            

(члан 45) 

 

- члан  120. став (4) 

**предлог: цео став мења се и гласи 

Приликом публикације научних и стручних радова наставници, сарадници и истраживачи дужни су 

да обавезно наведу пун назив институције који садржи назив Универзитет у Београду. 

**образложење: Оваква скраћена одредба је сасвим довољна и у складу са постојећом праксом. Да ли 

ће се прво навести институт или универзитет није потребно наводити у статуту - и без таквог 

навођења је постигнут улазак на Шангајску листу. Истраживачи често наводе само Е мејл адресу 

corresponding author-а и то ону која је најпоузданија за комуникацију 

 

- члан 121. 

**предлог: цео члан брисати 

**образложење: Треба брисати овај члан јер су Центри изузетних вредности дефинисани Законом о 

научноистраживачкој делатности и нема  потребе да се само они као такви издвајају. Осим тога,        

у члану 17. се већ помињу. 

 

- члан 149. став (1) 

**предлог: цео став мења се и гласи 

Факултет не може да закључи уговор, нити да ступи у какав други пословни аранжман са  

високошколском установом изван састава Универзитета, ако би се таквим уговором, односно 

пословним аранжманом нарушио интерес Универзитета или другог факултета у његовом саставу. 

**образложење: Односи института у саставу Универзитета и Универзитета су уређени члановима 

од 12 до 15 овог статута 

 

- члан  179. став (2) 

**предлог: цео став мења се и гласи 

Универзитет даје сагласност на статуте факултета на начин уређен у члану 42. тачка 46. овог статута. 

**образложење: Односи института у саставу Универзитета и Универзитета су уређени члановима 

од 12 до 15 овог статута 

 

Све наведене примедбе на Нацрт Статута Универзитета у Београду биће достављене секретару 

Већа Института Универзитета у Београду ради припреме за седницу Сената Универзитета 

као и Ректорату Универзитета у Београду. 
 

VIII 

Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између 

две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства: 

   

- НЕДЕ ЂЕДОВИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег 

асистента у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 12.01.2018. године до 

28.02.2018. године, ради стручног усавршавања у Germans Trijas i Pujol University Hospital 

and Research Institute, Universitat Auronoma, Barselona, Badalona, које ће се одвијати у 

Барселони, Шпанија, 

- др СНЕЖАНЕ РАУШ БАЛИНД, научног сарадника, распоређене на радно место 

истраживача у Одељењу за неурофизиологију Института, у периоду од 01.01.2018. године до 

31.06.2018. године, ради наставка стручног усавршавања у лабораторији Др Јудит Макара, 

Институт за експерименталну медицину, које ће се одвијати у Будимпешти, Мађарска. 
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Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства: 

 

- ТАМАРЕ КРАЈНОВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за имунологију Института, у периоду од 31.01.2018. године до 25.02.2018. године, 

ради одласка на „Saxonian Incubator for Clinical Translation“ (SIKT), Универзитета у Лајпцигу, 

у оквиру Erazmus+ интернационалног пројекта, који ће се одвијати у Лајпцигу, Немачка, 

- ДИЈАНЕ ДРАЧЕ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за имунологију Института, у периоду од 31.01.2018. године до 25.02.2018. године, 

ради одласка на „Saxonian Incubator for Clinical Translation“ (SIKT), Универзитета у Лајпцигу, 

у оквиру Erazmus+ интернационалног пројекта, који ће се одвијати у Лајпцигу, Немачка, 

- др МАРИНЕ НИНКОВ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за екологију Института, у периоду од 01.02.2018. године до 01.02.2019. године, 

ради постдокторских студија при медицинском факултету Универзитета у Ници, које ће се 

одвијати у Ници, Француска. 

 

IX 

По овој тачки дневног реда, чланови НВ су добили потребна обавештења од др Николе 

Танића, помоћника министра за науку. 

 

X 

У дискусији у оквиру ове тачке дневног реда  разматрана су следећа питања: 

- евалуација истраживача за период 2011 – 2016, став чланова НВ је да треба укључити и 

2010. и 2017. годину, то је нарочито важно за монографије, наши представници у разним 

стручним телима би требали да заступају овај став НВ,  

- евалуација пројеката од стране МНО, процена је да ће око 10% од укупног броја пројеката 

остати без даљег финансирања због недовољних резултата истраживања, у дискусији је 

речено да је овај пројектни период требао да траје 4 године, у току продуженог циклуса 

истраживања дошло је до знатног смањења материјалних трошкова што је довело до 

погоршања услова за научноистраживачки рад, то може да буде један од разлога за лоше 

резултате у оквиру појединих пројеката, пројекти који се реализују у оквиру нашег 

Института не би требали да имају овај проблем, 

- у припреми је нови Закон о научноистраживачкој делатности, наше НВ би требало у фази 

израде нацрта овог закона да упути одређене предлоге у вези новог начина финансирања 

истраживача и пројеката, на следећој седници НВ треба дати конкретне предлоге и сугестије 

за измену овог закона, предлог је да управа Института изнесе на следећој седници НВ нека 

питања која треба разматрати као предлоге за измену Закона.         

 

На основу свега изнетог, др Алексеј Тарасјев, председник НВ, предложио је да НВ усвоји 

одређене ставове који представљају конкретне сугестије за одређене стручне органе и тела,          

у циљу унапређења методологије и начина вредновања научноистраживачког рада. 

 

Предлог је да се усвоје следећи ставови: 

1. НВ сматра неприхватљивим изостављање најновијих референци из било каквих евалуација 

научно-истраживачког рада; 

2. НВ сматра да се при евалуацији текућих пројеката у 2018 години морају узети у обзир и 

следећи материјални услови под којима су ти пројекти извођени: 

 неиспоручивање 2/3 материјала и опреме од стране ЈУП у прве четири године 

реализације пројеката,  

 смањење средстава за истраживања услед тога што су средства из кредита преко ЈУП, 

предвиђена за четири године истраживања, коришћена за седам година истраживања, 

 велика количина неиспорученог материјала и опреме од стране ЈУП и након 

престанка његовог рада са пројектима, 
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 рад на пројектима током целе 2017 свега са 1/3 ДМТ2.  

 

Сви чланови НВ су једногласно усвојили предложене ставове који ће, у случају потребе, 

бити коришћени као извод из записника са ове седнице НВ. 

 

 

                                                            *               *               *             

 

Седница је завршена у 11,50 часова. 

 

                   

                                                                                                                             

   Записничар                                                                                       Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                      Др Алексеј Тарасјев 


