ЗАПИСНИК
са XVIII редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 16.09.2019.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 20 чланова.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Бојовић Срђан, др Војновић
Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Ђикановић Весна, др Игњатовић Ђурђица,
др Илијин Лариса, др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, др Митровић Мирослава,
др Михаиловић Мирјана, др Павловић Слађан, др Пауновић Момир, др Перић Матаруга
Весна, др Пешић Милица, др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј,
др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
Седници не присуствују следећи чланови: др Благојевић Душко, др Видаковић Мелита,
др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана, др Ђорђевић Ана, др Мишић Данијела,
др Несторовић Наташа, др Павловић Павле, др Петковић Бранка, др Саксида Тамара.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са XVII редовне седнице Научног већа;
2. Усвајање записника са VI ванредне седнице Научног већа;
3. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Наташа Лончаревић Васиљковић – виши научни сарадник,
- др Биљана Бурсаћ – виши научни сарадник,
- др Наташа Томашевић Коларов – виши научни сарадник,
- др Дејан В. Стојановић – виши научни сарадник,
- др Смиља Тодоровић – научни сарадник,
- др Марија Рајичић – научни сарадник;
4. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Љиљана Мартаћ – научни сарадник;
5. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Александра Младеновић Ђорђевић – научни саветник,
- др Драгана Матекало – виши научни сарадник,
- др Гордана Гајић – виши научни сарадник,
- др Неда Ђедовић – научни сарадник;
допуна
5а. Покретање поступка за реизбор научног звања:
- др Срђан Кесић – научни сарадник;
6. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Марина Костић – истраживач сарадник,
- Анђелика Калезић – истраживач сарадник;
7. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
8. Обавештења;
9. Разно.
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Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је XVIII редовну седницу НВ.
Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред, са допуном.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са XVII редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 08.07.2019. године.
II
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са VI ванредне седнице Научног већа
кoja je одржанa 23.07.2019. године.
III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*виши научни сарадник за:
- др Наташу Лончаревић Васиљковић, истраживача у Одељењу за неуробиологију,
- др Биљану Бурсаћ, истраживача у Одељењу за биохемију,
- др Наташу Томашевић Коларов, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију.
- др Дејана В. Стојановића, истраживача у Институту за низијско шумарствои
животну средину Универзитета у Новом Саду.
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, са напоменом да је предлог за стицање звања за др Наташу Лончаревић
Васиљковић усвојен условно, имајући у виду да комисија мора да допуни реферат о
кандидату са одређеним подацима који недостају.
*научни сарадник за:
- др Смиљу Тодоровић, истраживача у Одељењу за неуробиологију,
- др Марију Рајичић, 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 једногласно су донели одлуку да се
кандидати предложе за стицање траженог звања.
Имајући у виду одредбе новог Закона о науци и истраживањима, поступци за стицање звања
који су започети по старом закону, окончаће се по том пропису осим ако су одредбе новог
закона повољније за истраживаче. Како је новим законом прописано да матични научни
одбор одлучује о стицању звања научни сарадник, а то је повољније за истраживаче, чланови
НВ су једногласно донели одлуку да се предлози за стицање/реизбор наведеног звања
утврђени на овој седници, а покренути по старом закону, упуте на одлучивање Матичном
научном одбору за биологију.
Сви усвојени предлози за звање виши научни сарадник ће, са потребном документацијом,
бити 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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IV
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор научног звања:
*научни сарадник за:
- др Љиљану Мартаћ, истраживача у Одељењу за неурофизиологију.
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 предложе за реизбор траженог
звања.
У складу са Законом о науци и и страживањима, овај предлог ће, са потребном
документацијом, бити упућен Матичном научном одбору за биологију, на даљи поступак.
V
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* научни саветник за:
- др Александру Младеновић Ђорђевић, истраживача у Одељењу за неуробиологију
Института; КОМИСИЈА у саставу: председник др Селма Каназир – научни саветник
ИБИСС; чланови др Весна Пешић – научни саветник ИБИСС и др Иванка Марковић –
редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду;
*виши научни сарадник за:
- др Драгану Матекало, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Сузана Живковић – виши научни сарадник ИБИСС и др Анета Сабовљевић –
ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,
- др Гордану Гајић, истраживача у Одељењу за екологију Института; КОМИСИЈА у
саставу: председник др Мирослава Митровић – научни саветник ИБИСС; чланови др Павле
Павловић – научни саветник ИБИСС и др Драгица Вилотић – редовни професор Шумарског
Факултета Универзитета у Београду;
* научни сарадник за:
- др Неду Ђедовић, истраживача у Одељењу за имунологију Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Бојан Јевтић – научни сарадник ИБИСС и др Станислава Станојевић – научни
саветник у Институту за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“.
Vа
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор научног звања:
* научни сарадник за:
- др Срђана Кесића, истраживача у Одељењу за неурофизиологију Института; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС; чланови др Слађана
Спасић – научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета
у Београду и др Весна Пешић – научни саветник ИБИСС.
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VI
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Марину Костић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака,
- Анђелику Калезић, истраживача у Одељењу за физиологију.
На основу реферата – извештаја комисије о кандидатима, са подацима о
научноистраживачком раду, чланови НВ су констатовали да су испуњени сви услови за
стицање траженог звања, па су једногласно донели такву одлуку.
VII
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је присутне да је у периоду између две
седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др ТИЈАНЕ БАЊАНАЦ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 11.07.2019. године до 12.07.2019.
године, ради присуства састанку са колегама са Биотехничког факултета Универзитета у
Љубљани, који ће се одржати у Љубљани, Словенија,
- др МАРГАРЕТЕ КРАЧУН-КОЛАРЕВИЋ научног сарадника, распоређене на радно
место истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од
12.07.2019. године до 21.07.2019. године, ради истраживања микробиолошких параметара
квалитета реке Дунав у оквиру пројекта „Joint Danube Survey 4“, којa ће се одвијати у
Румунији и у периоду од 17.08.2019. до 24.08.2019. године, ради теренских истраживања у
оквиру билатералног пројекта Србија – Црна Гора под називом „Детекција стресора у
морском екосистему на основу генотоксиколошких и физиолошких маркера у медитеранској
дагњи (Mytilus galloprovincialis), која ће се одвијати на територији Црне Горе,
- КАТАРИНЕ ЈОВИЧИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 25.09.2019. године до
28.09.2019. године, ради учешћа на Међународној Конференцији о заштити биодиверзитета,
која ће се одржати у Сибињу, Румунија,
- др МАРКА АНЂЕЛКОВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место
истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 20.08.2019.
године до 25.08.2019. године, ради теренских истраживања у оквиру пројекта МПНТР
173043 „Диверзитет водоземаца и гмизаваца Балкана: еволуциони апекти и конзервација“,
којa ће се одвијати на планини Бистра, Северна Македонија и у периоду од 02.09.2019.
године до 07.09.2019. године, ради ради учешћа на међународном научном конгресу „20th
SEH – European Congress of Herpetology“, који ће се одржати у Милану, Италија,
- ЈЕЛЕНЕ ЂУКНИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента и
СТЕФАНА АНЂУСА, истраживача сарадника, распоређеног на радно место асистента,
обоје у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 16.07.2019.
године до 20.07.2019. године, ради реализације пројекта Заједничко истраживање Дунава,
која ће се одвијати у Каларашију, Румунија и Грацу и Бечу, Аустрија,
- др МИЛЕНЕ ЦВИЈАНОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место
вишег истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 02.09.2019.
године до 07.09.2019. године, ради ради учешћа на међународном научном конгресу „20th
SEH – European Congress of Herpetology“, који ће се одржати у Милану, Италија,
- др ТАЊЕ ВУКОВ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 02.09.2019.
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године до 07.09.2019. године, ради ради учешћа на међународном научном конгресу „20th
SEH – European Congress of Herpetology“, који ће се одржати у Милану, Италија,
- др МАЈЕ АЈДУКОВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место млађег
истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 02.09.2019.
године до 07.09.2019. године, ради ради учешћа на међународном научном конгресу „20th
SEH – European Congress of Herpetology“, који ће се одржати у Милану, Италија,
- др МИЉАНЕ МОМЧИЛОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место
вишег истраживача у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 22.09.2019. године
до 26.09.2019. године, ради учешћа на Serbian-Bavarian Higher Education Day, који ће се
одржати у Бамбергу, Немачка,
- др ТАМАРЕ САКСИДА, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 22.09.2019. године до
26.09.2019. године, ради учешћа на Serbian-Bavarian Higher Education Day, који ће се одржати
у Бамбергу, Немачка и дана 28.09.2019. године, ради учешћа на The First Steering Committee
Meeting for the „6th European Congress of Immunology“, који ће се одржати у Истанбулу,
Турска,
- др ЂОРЂА МИЉКОВИЋА, научног саветника, распоређенеог на радно место
истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 22.09.2019.
године до 26.09.2019. године, ради учешћа на Serbian-Bavarian Higher Education Day, који ће
се одржати у Бамбергу, Немачка и дана 28.09.2019. године, ради учешћа на The First Steering
Committee Meeting for the „6th European Congress of Immunology“, који ће се одржати у
Истанбулу, Турска,
- др АНЕ ЂОРЂЕВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за биохемију Института, у периоду од 30.09.2019. године, до
04.10.2019. године, ради учешћа на научним скуповима Food metabolites and the impact of
microbiota и Nutrition and Ageing, који ће се одржати у Лисабону, Португалија,
- др МИЛИЦЕ ПЕШИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 04.09.2019. године, до
07.09.2019. године, ради учешћа на састанку конзорцијума задуженог за имплементацију
пројекта „Оптимизација терапије глиобластома“, који ће се одржати у Кордоби, Шпанија,
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 04.09.2019. године,
до 06.09.2019. године, ради учешћа на Islet Society Meeting 2019. који ће се одржати у
Марибору, Словенија,
- др МИОДРАГА ДРАГОЈА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача
у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 16.09.2019. године, до 20.09.2019.
године, ради учешћа на COST Training School „Computational Methods in Multidrug
Resistance“ који ће се одржати у Бечу, Аустрија,
- др АЛЕКСАНДРЕ МЛАДЕНОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене
на радно место вишег истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од
06.10.2019. године, до 07.10.2019. године, ради учешћа на „European Congress in AntiAging
Medicine“ који ће се одржати у Геленџику, Русија,
- др АЛЕКСЕЈА ТАРАСЈЕВА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
18.09.2019. године, до 20.09.2019. године, ради учешћа на Округлом столу „ENCHANCING
THE CEE COLLABORATION AND KNOW-HOW TRANSFER IN BIOTECHNOLOGY AND
BIOSECURITY“, који ће се одржати у Минску, Белорусија,
- др НАДЕ ЋОСИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 08.09.2019. године, до
12.09.2019. године, у циљу реализације међународног пројекта „ЕЛАБОРАТ О ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИУГРАДЊЕ ХЕ КОМАРНИЦА“, који ће се одвијати
у Црној Гори,
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- МАРИНЕ КОСТИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег
асистента у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 03.09.2019. до
13.09.2019. године, ради учешћа на међународној конференцији – EMBO/FEBS Lecture
Course „The new microbiology“, који ће се одржати у Спетсесу, Грчка,
- МАРИЈЕ ИВАНОВ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 03.09.2019. до 13.09.2019. године,
ради учешћа на међународној конференцији – EMBO/FEBS Lecture Course „The new
microbiology“, који ће се одржати у Спетсесу, Грчка,
- ДЕЈАНА СТОЈКОВИЋА, истраживача приправника, распоређеног на радно место млађег
асистента у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 03.09.2019. до
13.09.2019. године, ради учешћа на међународној конференцији – EMBO/FEBS Lecture
Course „The new microbiology“, који ће се одржати у Спетсесу, Грчка,
- др БРАНКЕ ШОШИЋ ЈУРЈЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 15.08.2019. до
21.08.2019. године, ради обраде биолошког материјала, у Институту за клиничку хемију и
клиничку фармакологију, Универзитета у Бону, Немачка,
- др АЛЕКСЕЈА ТАРАСЈЕВА, научног саветника, распоређеног на радно место
руководиоца Одељења за еволуциону биологију Института, у периоду од 12.08.2019. 16.08.2019. године ради учешћа на првој националној радионици у својству регионалног
саветника на пројекту UNEP/GEF Project for Building Capacity for Effective Participation in the
Biosafety Clearing House (BCH Project), која ће се одржати у Тирани, Албанија и у периоду од
10.09.2019. до 13.09.2019. године, ради учешћа у својству регионалног саветника на састанку
FAO GM Foods Platform Global Community Meeting „Towards effective risk-based GM food
safety assessment and regulatory management“ који ће се одржати у Банкоку,Тајланд,
- др ТАЊЕ АДНАЂЕВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 19.08.2019. до
24.08.2019. године, ради учешћа на The 2019 Congress of the European Society for Evolutionary
Biology који ће се одржати у Турку, Финска,
- ЉУПКЕ ГЛИГОРОВСКЕ,
истраживача сарадника, распоређене на радно место
асистента у Одељењу за Биохемију Института, у периоду од 15.08.2019. до 22.08.2019.
године, ради учешћа на научним скуповима „Young Scientist Program for 27th FAOBMB – 44th
MSBMB Conference“ и „27th FAOBMB – 44th MSBMB Conference“ који ће се одржати у Куала
Лумпуру, Малезија,
- др САЊЕ КОВАЧЕВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за Биохемију Института, у периоду од 15.08.2019. до 22.08.2019. године, ради
учешћа на научним скуповима „Young Scientist Program for 27th FAOBMB – 44th MSBMB
Conferencе“ и „27th FAOBMB – 44th MSBMB Conference“, који ће се одржати у Куала
Лумпуру, Малезија,
- СТЕФАНА АНЂУСА, истраживача сарадника, распоређеног на радно место асистента, у
Одељењу за Хидроекологију и заштиту вода, у периоду од 29.07.2019. до 02.08.2019. године,
у Црну Гору ради реализације пројекта “Комарница“ и у периоду од 19.08.2019. до
22.08.2019. године, ради теренских истраживања у оквиру реализације пројекта „Заједничко
истраживање Дунава – ЈДС4“, која ће се одвијати у Братислави – Словачка, Бечу – Аустрија,
Брну – Чешка, Берлину – Немачка и Будимпешти – Мађарска,
- др ВЕСНЕ ПЕРИЋ МАТАРУГЕ научног саветника, распоређене на радно место
руководиоца одељења, и др ДАЈАНЕ ТОДОРОВИЋ вишег научног сарадника,
распоређене на радно место вишег истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију
инсеката, у периоду од 29.07.2019. до 02.08.2019. године, у Црну Гору ради реализације
пројекта “Комарница“.
- ЈОВАНЕ ЈОВАНОВИЋ, стипендисте Министарства, просвете, науке и технолошког
развоја, ангажоване у оквиру пројекта из Програма технолошког развоја Ев. бр. 37009 у
Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 18.08.2019. до
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24.08.2019. године, ради теренских истраживања и учења нових методологија истраживања у
области екогенотоксикологије, која ће се одвијати на територији Црне Горе,
- др УРОША САВКОВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача
у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 19.08.2019. до 24.08.2019.
године, ради учешћа на међународној конференцији европског удружења еволуционих
биолога ESEB 2019 у својству организатора симпозијума под називом „Evolution in real time:
experimental evolution approaches“, која ће се одржати у Турку, Финска,
- др МИРКА ЂОРЂЕВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача
у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 19.08.2019. до 24.08.2019.
године, ради учешћа на међународној конференцији европског удружења еволуционих
биолога ESEB 2019 у својству организатора симпозијума под називом „Evolution in real time:
experimental evolution approaches“, која ће се одржати у Турку, Финска,
- др ЈЕЛКЕ ЦРНОБРЊЕ ИСАИЛОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
02.09.2019. до 07.09.2019. године, ради учешћа на XX конгресу херпетолога у својству
координатора радионице за процену статуса европских врста водоземаца на регионалној
Црвеној листи Међународне уније за заштиту природе, која ће се одржати у Милану, Италија
и у периоду од 08.09.2019. до 24.09.2019. године, ради теренских истраживања водоземаца и
гмизаваца кањона реке Комарнице, као и околине Горњег Ораховца, која ће се одвијати на
територији Црне Горе и у периоду од 30.09.2019. до 02.10.2019. године, ради похађања
експертске радионице за потребе пројекта „Pesticide Risk Assessment for Amphibians and
Reptiles“ (COST ACTION OC-2018-2-23443), која ће се одржати у Бриселу, Белгија.
- САЊЕ ЈЕЛАЧЕ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег асистента
у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 01.09.2019. до 30.10.2019. године, ради
стручног усавршавања у оквиру билатералног пројекта ДААД под називом „Природни
производи као индикатори диференцијације у третману меланома“ на Лајбниц Институту за
биљну биохемију, које ће се одвијати у Халеу, Немачка,
- др ЈАСМИНЕ ЖИВАНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место
истраживача у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 23.09.2019. до 27.09.2019.
године, ради обраде болошког материјала и наставка научне сарадње у Институту за
ћелијску биохемију и генетику, Универзитета у Бордоу, која ће се одвијати у Бордоу,
Француска,
- др КАТАРИНЕ ЗОРИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 02.09.2019. до
06.09.2019. године, ради учешћа на међународној конференцији о инвазивним врстама
„Species, ecosystems and areas of conservation concern under threat from the alien invasive
species“ у организацији Хидробиолошког института са Охрида, која ће се одржати на
Охриду, Република Северна Македонија,
- ЈЕЛЕНЕ ЂУКНИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 19.08.2019. до
22.08.2019. године, ради теренских истраживања у оквиру реализације пројекта „Заједничко
истраживање Дунава – ЈДС4“, која ће се одвијати у Братислави – Словачка, Бечу – Аустрија,
Брну – Чешка, Берлину – Немачка и Будимпешти – Мађарска,
- др ЗОРАНЕ ОРЕШЧАНИН ДУШИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно
место вишег истраживача у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 10.09.2019.
године, до 13.09.2019. године, ради учешћа на конгресу FEPS 2019, који ће се одржати у
Болоњи, Италија,
- др АЛЕКСАНДРЕ ЈАНКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место
вишег истраживача у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 11.09.2019. године,
до 14.09.2019. године, ради учешћа на: 6th Meeting of European Section and 7th Meeting of North
American Section of the International Academy of Cardiovascular Sciencies (IACS),
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„CARDIOMETABOLIC DISEASES: HOW NEW RESEARCH MAY LEAD TO NEW
CARDIOPROTECTIVE THERAPY“, који ће се одржати у Врњачкој Бањи, Србија,
- др БАТА КОРАЋА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 16.10.2019. године, до
18.10.2019. године, ради учешћа на 3rd COST Action CardioRNA WG Meeting COST akcije
CA17129, Catalysing transcriptomics research in cardiovascular disease, који ће се одржати у
Истанбулу, Турска.
Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства:
- др МАРИЈАНЕ СКОРИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 01.10.2019. године до 03.10.2019.
године, ради учешћа на састанку менаџмента COST Akcije CA18210 – „Oxygen sensing a
novel mean for biology and technology of fruit quality (1st Management Committee meeting of
CA18210), који ће се одржати у Бриселу, Белгија,
- др МИЛИЦЕ ПЕШИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 20.09.2019. године до
21.09.2019. године, ради учешћа на трећем састанку Радне групе 1 (WG1) COST Akcije
CA17104 под називом „New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors“ и
четвртом састанку Централне групе (Core Group) COST Akcije CA17104, који ће се одржати у
Бечу, Аустрија,
- др ЈЕЛЕНЕ БЛАГОЈЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 29.09.2019. године,
до 02.10.2019. године, ради учешћа на састанку COST Action: „Building on scientific literacy in
evolution towards scientifically responsible Europeans“ (CA17127), који ће се одржати у Сплиту,
Хрватска,
- др СВЕТЛАНЕ ДИНИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 02.10.2019. године
до 04.10.2019. године, ради учешћа на скупу „Nutrition and Ageing“ у оквиру COST akcije
CA16112 -"Personalized nutrition in aging society: redox control of major age-related deseases
(NutRedOx)", који ће се одржати у Лисабону, Португал,
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 02.10.2019. године
до 04.10.2019. године, ради учешћа на скупу „Nutrition and Ageing“ у оквиру COST akcije
CA16112 -"Personalized nutrition in aging society: redox control of major age-related deseases
(NutRedOx)", који ће се одржати у Лисабону, Португал,
- др АЛЕКСАНДРЕ УСКОКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место
вишег истраживача у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од
02.10.2019. године до 04.10.2019. године, ради учешћа на скупу „Nutrition and Ageing“ у
оквиру COST akcije CA16112 -"Personalized nutrition in aging society: redox control of major
age-related deseases (NutRedOx)", који ће се одржати у Лисабону, Португал.

VIII
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- нови Закон о науци и истраживањима даје могућност научним институтима да пропишу
статутом додатне критеријуме које мора да испуни истраживач да би му се продужио радни
однос кад наврши 65 година живота, с тим у вези је предложено да се образује радна група
која ће да дефинише додатне критеријуме, радна група у саставу: др Алексеј Тарасјев,
др Слађан Павловић, др Ангелина Суботић,
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- ресорно министарство је образовало радну групу за израду подзаконског акта о
институционалном финансирању,
- завршен је рок за предају пријава по Јавном позиву у оквиру Програма за изврсне пројекте
младих истраживача (ПРОМИС) који је расписао Фонд за науку Републике Србије, а који
подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима, број предатих
пројектних пријава је велики,
- у току је јавна набавка научноистраживачке опреме, расписан је тендер за 7 нових апарата,
отварање тендера је 20.09.2019.г.
- данас је уплаћен други део финансијских средстава за материјалне трошкове ДМТ2, према
Анексу X, за 2019. годину.
IX
Сви присутни чланови НВ су једногласно подржали и усвојили предлог да се образује радна
група у саставу: др Алексеј Тарасјев, др Слађан Павловић и др Ангелина Суботић,
која ће да дефинише додатне критеријуме које мора да испуни истраживач да би му се
продужио радни однос кад наврши 65 година живота, у складу са одредбама новог Закона о
науци и истраживањима.
*

*

*

Седница је завршена у 10,55 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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