
 
З А П И С Н И К 

            са  VII редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић" – Института од националног значаја за Републику Србију, 
Универзитет у Београду, одржане дана 25.07.2022. године у Малој сали Института, са 
почетком у 10 часова. 

 
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 20 чланова. 
 
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, науч. саветник; др 

Благојевић Душко, науч. саветник; др Благојевић Јелена, науч. саветник; др Ђикановић 
Весна, в.н. сарадник; др Ђорђевић Ана, науч. саветник; др Илијин Лариса, науч. саветник; 
др Јојић Вида, в.н.сарадник; др Коларевић Стоимир, в.н. сарадник; др Мијатовић Сања, 
науч. саветник; др Митровић Мирослава, науч. саветник; др Михаиловић Мирјана, науч. 
саветник; др Мишић Данијела, науч. саветник; др Павловић Слађан, науч. саветник; др 
Пауновић Момир, науч. саветник; др Саксида Тамара, науч. саветник; др Стојановић Ивана, 
науч. саветник; др Суботић Ангелина, науч. саветник; др Тарасјев Алексеј, науч. саветник, 
др Филиповић Бранко, науч. саветник и др Шилер Бранислав, науч. саветник.  

Седници не присуствују следећи чланови: др Војновић Милутиновић Данијела, 
науч. саветник; др Вуков Тања, науч. саветник;  др Гламочлија Јасмина науч. саветник; др 
Милер Марко, науч. сарадник; др Павловић Павле, науч. саветник; др Перић Матаруга 
Весна, науч. саветник; др Петковић Бранка, науч. саветник; др Пешић Милица, науч. 
саветник; др Савковић Урош, науч. сарадник и др Танасковић Марија, науч. сарадник.   

НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 
 

За ову седницу предложен је следећи 
 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 
 

1. Усвајање записника са VI редовне седнице Научног већа; 
 

2. Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
- др Наташа Ристић – научни саветник. 

 
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 
- др Вања Бугарски Станојевић – виши научни сарадник; 
- др Тијана Бањанац – научни сарадник; 
- др Бојана Тубић – научни сарадник. 

 
4. Покретање поступка за стицање научног звања: 
- др Данијела Савић – научни саветник; 
- др Маргарета Крачун Коларевић – виши научни сарадник; 
- др Дејан Стојковић – виши научни сарадник; 
- др Данијела Пауновић – научни сарадник. 

 
5. Покретање поступка за реизбор научног звања: 
- др Десанка Милановић – виши научни сарадник; 



- др Марија Јањић – виши научни сарадник; 
- др Мирко Ђорђевић – научни сарадник. 

 
6. Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 
- Анђелија Ивановић – истраживач сарадник. 

 
7. Упознавање са предлогом Општих и безбедносних правила понашања и  

рада у лабораторијама Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – 
Института од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду; 
 

8. Упознавање са предлогом Правила теренског рада Института за биолошка  
истраживања „Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за 
Републику Србију, Универзитет у Београду; 

 
9. Разматрање предлога Одбора за издавачку делатност за давање подршке  

иницијативи да Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – 
Института од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, буде 
издавач Зборника сажетака са 21. конгреса Европског друштва херпетолога; 

 
10. Одобравање захтева за учешће на научним пројектима, скуповима,  

обављање студијских боравака и специјализација; 
 

11. Обавештења; 
 

12. Разно.     
 

Др Ана Ђорђевић, заменик председника Научног већа, отворила је VII редовну 
седницу Научног већа, утврдила да постоји кворум за рад и одлучивање, након чега се 
приступило усвајању Дневног реда који је усвојен једногласно.   
 

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

Научног Већа кoja je oдржанa 27.06.2022. године. 
 

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

за стицање научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Наташу Ристић, истраживача у Одељењу за цитологију. 
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 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: 

* виши научни сарадник за: 
- др Вању Бугарски-Станојевић, истраживача у Одељењу за генетичка 

истраживања. 
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 звања и надлежном матичном научном 
одбору ради одлучивања. 

* научни сарадник за: 
- др Тијану Бањанац, 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 надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 

* научни сарадник за: 
- др Бојану Тубић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода. 
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 надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 
 

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

комисије за стицање научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Данијелу Савић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Ирена Лаврња, научни саветник ИБИСС; чланови: др Ивана 
Бјелобаба, научни саветник ИБИСС и др Иван Спасојевић, научни саветник, Институт за 
мултидисиплинарна истраживања Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 
- др Маргарету Крачун Коларевић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и 

заштиту вода; КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић, научни саветник 
ИБИСС; чланови: проф. др Бранка Вуковић-Гачић, Биолошки факултет Универзитета у 
Београду и др Наташа Поповић, виши научни сарадник ИБИСС. 

* виши научни сарадник за: 
- др Дејана Стојковића, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Јасмина Гламочлија, научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Ана Ћирић, научни саветник ИБИСС и др Ана Џамић, ванредни професор, 
Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Данијелу Пауновић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Милан Драгићевић, научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Милана Трифуновић Момчилов, виши научни сарадник ИБИСС и др Тијана 
Цветић Антић, ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду. 
 



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

комисије за реизбор научног звања: 
* виши научни сарадник за: 
- др Десанку Милановић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА 

у саставу: председник др Александра Младеновић, научни саветник ИБИСС; чланови: др 
Весна Пешић, научни саветник ИБИСС и др Предраг Вујовић, ванредни професор 
Биолшког факултета Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 
- др Марију Јањић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Ивана Бјелобаба, научни саветник ИБИСС; чланови: др Ана 
Ђорђевић, научни саветник ИБИСС и др Данијела Лакета, ванредни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Мирка Ђорђевића, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Тања Вуков, научни саветник ИБИСС; чланови: 
проф. др Биљана Стојковић, Биолошки факултет Универзитета у Београду и др Урош 
Савковић, ИБИСС. 

 
VI 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 
комисије за избор истраживачког звања: 

* истраживач сарадник за: 
- Анђелију Ивановић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Илијана Григоров, научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Весна Оташевић, научни саветник ИБИСС и др Ана Станчић, научни саветник 
ИБИСС. 

 
VII 

Др Ана Ђорђевић је отворила ову тачку Дневног реда и дала реч др Мирјани 
Михаиловић, директору Института, која је испред руководства Института проследила 
предлог Општих и безбедносних правила понашања и рада у лабораторијама Института у 
циљу упознавања чланова Научног већа са истим, као и њиховог активног учешћа и давања 
сугестија на предложени текст. Др Алексеј Тарасјев је истакао да Научно веће у оквиру 
делокруга свог рада, може да усваја ставове и даје коментаре. 

Др Мирјана Михаиловић је обавестила све присутне да су у изради овог предлога 
учествовала и одељења, чији су руководиоци достављали своје сугестије. Документ поред 
основног текста садржи и обрасце изјава, а све ће бити преведено на енглески језик због 
боравка и учешћа истраживача који нису држављани Републике Србије у активностима у 
лабораторијама Института. Одлучено је да се, осим зидних ормарића за прву помоћ који су 
распоређени у Институту, обезбеде и додатни пакети прве помоћи за свако одељење.  

У дискусији поводом овог предлога су учествовали: др Данијела Мишић, др Вида 
Јојић, др Јелена Благојевић, др Ивана Бјелобаба, др Стоимир Коларевић, др Момир 
Пауновић и др Мирјана Михаиловић. У дискусији је напоменуто да у овај документ треба 
да се уврсте и правила руковања са биолошким отпадом; да нису сви истраживачи у оквиру 
својих одељења били упознати са израдом овог документа и да их руководиоци о томе нису 
обавестили, а на ову примедбу др Јелена Благојевић, као руководилац одељења, је 



одговорила да је дала опште примедбе сматрајући да ће сви имати прилике да учествују у 
измени предложеног текста; др Ивана Бјелобаба је истакла да није имала прилику да 
документ добије на увид и изнела да је један део документа израђен доста озбиљно, с тим 
да недостају: упутство и смернице за коришћење заштитне опреме и начин одлагања 
биолошког материјала, а да је други део документа у потпуности неприменљив за 
истраживаче; др Стоимир Коларевић се сагласио са потребом да делове постојећег текста 
правила треба изменити; др Момир Пауновић је истакао да је основни циљ био да се 
дефинишу општа правила без навођења специфичности, а др Мирјана Михаиловић да је реч 
о општем документу који се може мењати и допуњавати.  

Др Мирјана Михаиловић је након дискусије дала предлог да се у циљу измена и 
допуна предложеног текста предлога Општих  и безбедносних правила рада и понашања у 
лабораторијама Института образује радна група са задатком да изврши измене и допуне 
предложеног текста и да их достави Научном већу најкасније до прве редовне седнице 
Научног већа која се одржава у месецу септембру 2022. године, у саставу: др Стоимир 
Коларевић, др Данијела Мишић и др Ивана Бјелобаба. Научно веће је једногласно 
прихватило овај предлог и донело одлуку о образовању Радне групе за израду измена текста 
Општих и безбедносних правила понашања и рада у лабораторијама Института у наведеном 
саставу. 

VIII 
Др Ана Ђорђевић је отворила ову тачку Дневног реда и дала реч др Мирјани 

Михаиловић, директору Института, која је испред руководства Института проследила 
предлог Правила теренског рада Института у циљу упознавања чланова Научног већа са 
истим и њиховог активног учешћа и давања сугестија на предложени текст. Правила 
теренског рада су обухватила и одредницу да се истраживачи не упућују сами на терен, на 
коју су руководству Института стигле примедбе са Одељења за еволуциону биологију и које 
су наведене у тексту Правила послатом Већу. Др Алексеј Тарасјев је члановима Већа послао 
свој коментар на Изјаву у Прилогу 1 у којој се, према др Тарасјеву, потписницима 
постављају додатни захтеви који нису садржани у тексту предлога Правила.  

Др Алексеј Тарасјев сматра да постојећи текст у којем је одредница да „на теренска 
истраживања није дозвољено ићи сам“ измени у „није препоручено ићи сам“, и да би у 
случају појединачног одласка, сваки истраживач потписао изјаву да се одриче овог права  и 
да истраживачи са одељења којим он руководи приликом сваког одласка на терен остварују 
контакт са одговорним лицима на локацији, да су терени различити и да треба оставити 
могућност да се истраживач на терен упути сам, јер у супротном би истраживачки рад могао 
бити ометен. 

У дискусији у оквиру ове тачке Дневног реда су учествовали: др Данијела Мишић, 
др Алексеј Тарасјев, др Јелена Благојевић, др Ивана Бјелобаба, др Вида Јојић, др Мирослава 
Митровић, др Ангелина Суботић и др Момир Пауновић. Др Данијела Мишић је истакла да 
су правила, као и сама изјава, документи који у овом тренутку постају обавезујући 
приликом аплицирања научноистраживачких пројеката и да ће у наредном периоду постати 
стандард, а да је у већини случајева правило да се истраживач на терен не сме упутити сам; 
др Јелена Благојевић сматра да самостални одлазак на терен није безбедан са више аспеката 
а нарочито са здравственог, имајући у виду могућност настанка повреда и ситуације када 
ће запосленом бити отежана могућност да затражи медицинску и другу помоћ, као и да 
институција која упућује своје запослене и друге сараднике на терен треба да ово правило 
уведе као обавезујуће без изузетка. Др Ангелина Суботић је у току дискусије поставила 
питање везано за понашања и обавезе запослених када су у питању понашања која одступају 



од прописаних, а Дубравка Заилац је као руководилац Административно правне службе 
дала одговор да, теренски рад представља део радних обавеза запослених и да се правила 
понашања запослених налазе у општим актима Института, као и да се образац изјаве за 
сараднике Института који се заједно са запосленима упућују на терен разликује од обрасца 
изјаве за запослене (за сараднике Института је наведено да исти под моралном и 
материјалном одговорношћу изјављују да су упознати са наведеним правилима, имајући у 
виду да нису запослени на Институту). Др Вида Јојић је указала на потребу ближег 
дефинисања правила везаних за прихват животиња из природе и рад са њима, а др Момир 
Пауновић је напоменуо да Правилник о раду са животињама које се користе у огледне сврхе 
у Институту најопштије регулише ову материју, као и да постоји записник о уносу 
животиња, а да све остало спада у методологију научноистраживачког рада. Др Мирослава 
Митровић је истакла да ова правила треба схватити врло озбиљно са аспекта безбедности и 
одговорности, а која треба да дефинишу правила по којима се треба владати, како у 
лабораторијским истраживањима, тако и у раду са животињама, као и да сматра да 
истраживач не сме да иде сам на терен имајући у виду своје вишедеценијско искуство 
истраживачког и теренског рада. Др Ивана Бјелобаба је истакла да Институт треба да 
унапређује процедуре које су од значаја за све запослене и да се ова дискусија води на 
озбиљан начин. Др Момир Пауновић је изнео став да, имајући у виду да истраживача на 
теренски рад упућује Институт који је одговоран за запосленог и превозно средство, обавеза 
Института је да донесе правило по којем истраживач не може сам да буде упућен на терен. 

 Након дискусије, др Мирјана Михаиловић је дала предлог да се у циљу измена и 
допуна предложеног текста предлога Правила теренског рада Института образује радна 
група са задатком да изврши измене и допуне предложеног текста и да их достави Научном 
већу најкасније до прве редовне седнице Научног већа која се одржава у месецу септембру 
2022. године, у саставу: др Јелена Благојевић, др Момир Пауновић и др Алексеј Тарасјев. 
Научно веће је једногласно прихватило овај предлог и донело одлуку о образовању Радне 
групе за израду измена текста Правила теренског рада Института у наведеном саставу. 

   
IX 

Др Ана Ђорђевић је отворила ову тачку Дневног реда и обавестила све присутне о 
предлогу Одбора за издавачку делатност Института за давање подршке иницијативи да 
Институт буде издавач Зборника сажетака са 21. конгреса Европског друштва херпетолога, 
који се одржава у Београду, у периоду од 5. до 9. септембра 2022. године.  

Програм овог конгреса обухватиће различите аспекте биологије и екологије 
водоземаца и гмизаваца, кроз следеће тематске целине: Екологија и етологија; Заштита и 
очување генетичке разноврсности, врста и станишта; Биогеографија и распрострањење;  
Еволуција и филогенија;  Биологија и екологија острвских (изолованих) популација;  
Популације у измењеним (пољопривредним и урбаним) пределима; Хибридне зоне; 
Остеолошка истраживања; Морфологија и филогенија; Палеозоолошка истраживања. Осим 
наведених тематских целина, планирана је радионица посвећена проблему актуелних 
антропогених претњи по батрахофауну и херпетофауну Балканског полуострва и 
југоисточне Европе. 

Имајући у виду да је Институт главни организатор овог конгреса, а да су 
истраживачи Института и то: др Јелка Црнобрња-Исаиловић, др Катарина Љубисављевић, 
др Александар Урошевић, др Тања Вуков, др Марко Мирч и др Јелена Ћоровић, 
предложени за рецензенте, као и др Тијана Вучић, Универзитет у Лајдену, Холандија 
(Institute of Biology, Leiden University, Leiden, The Netherlands); Центар за биодиверзитет – 



НАТУРАЛИС, Лајден, Холандија (Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands) и 
проф. др Љиљана Томовић, Биолошки факултет Универзитета у Београду, наведени 
предлог је једногласно усвојен, тако да је Научно веће донело одлуку о научној 
оправданости издавања Зборника сажетака са 21. конгреса Европског друштва херпетолога 
са предложеним рецензентима. 
 

X 
Научно веће  је обавештено да је између две седнице Научног већа подржана научна 

оправданост одсуства: 
1. др Стефана Анђуса, научног сарадника, распоређеног на радном месту истраживача  

у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 28.06.2022. године 
до 04.07.2022. године, ради учешћа на Међународној недељи науке на Неретви у 
организацији Центра за заштиту животне средине из Бања Луке, БИХ, чији је циљ 
изучавање и заштита биодиверзитета реке Неретве; 

2. др Милке Перовић, научног саветника, распоређенe на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 06.07.2022. године до 
09.07.2022. године ради учешћа са постер презентацијом „Composition comprising hydroxyl 
modified fullerene substances decrease plaque load in 5XFAD mouse model of Alzheimer’s 
desease“ на конгресу: “The Biochemistry Global Summit“, који ће се одржати у Лисабону, 
Португалија, као и у периоду од 10.07.2022. године до 14.07.2022. године у оквиру којег ће 
радно посетити Шпанију у циљу успостављања научне сарадње; 

3. др Душка Благојевића, научног саветника, распоређеног на радном месту  
руководиоца Одељења за физиологију Института, у периоду од 09.07.2022. године до 
14.07.2022. године ради учешћа на PABMB 2022 The Biochemistry Global Summit који ће се 
одржати у Лисабону, Португалија, на којем ће бити презентована два постера и обављени 
разговори о међународној пројектној сарадњи; 

4.  др Зоране Орешчанин Душић, научног саветника, распоређенe на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 09.07.2022. 
године до 14.07.2022. године ради учешћа на PABMB 2022 The Biochemistry Global Summit 
који ће се одржати у Лисабону, Португалија, на којем ће бити презентована два постера и 
обављени разговори о међународној пројектној сарадњи; 

5. Николе Таталовића, вишег стручног сарадника  у Одељењу за физиологију  
Института, у периоду од 09.07.2022. године до 14.07.2022. године ради учешћа на PABMB 
2022 The Biochemistry Global Summit који ће се одржати у Лисабону, Португалија, на којем 
ће бити презентована два постера и обављени разговори о међународној пројектној 
сарадњи; 

6. Тање Граховац, истраживача приправника, распоређене на радном месту млађег  
асистента у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 09.07.2022. године до 
14.07.2022. године ради учешћа на PABMB 2022 The Biochemistry Global Summit који ће се 
одржати у Лисабону, Португалија, на којем ће бити презентована два постера и обављени 
разговори о међународној пројектној сарадњи. 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост одсуства: 
1. др Александре Јанковић, научног саветника, распоређене на радном месту  

истраживача саветника у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 15.09.2022. 
године до 18.09.2022. године, ради учешћа на конгресу: 10th International Conference on 
Oxidative Stress in Skin Biology and Medicine, који ће се одржати у Андросу, Грчка на којем 
ће учествовати са предавањем по позиву; 



2. др Виде Јојић, вишег научног сарадника, распоређене на радном месту вишег  
истраживача у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 10.08.2022. 
године до 25.08.2022. године, ради истраживачког боравка у Републици Словенији, у циљу 
реализације билатералног пројекта у оквиру научне и технолошке сарадње између 
Републике Србије и Републике Словеније у пројектном циклусу 2020-2022, под називом: 
„The role of phylogeny and ecology in structuring mandibular and cranial variation patterns in 
Apodemus (Muridae, Rodentia) species“ (ев. број 337-00-21/2020-09/9), који се са стране 
пројектног тима Републике Србије реализује под руководством др Виде Јојић; 

3. др Ирене Лаврње, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 15.08.2022. године до 
19.08.2022. године, ради учешћа у радном састанку код др Ивана Миленковића у School of 
Medicine and Health Sciences, Олденбург, Немачка и реализације дела DAAD пројекта под 
називом: „Ефекти поновљеног антенаталног третмана синтетским глукокортикоидима на 
пуринску сигнализацију у аудиторном делу можданог стабла током развоја“. 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост и дало сагласност: 
1. др Ивани Стојановић, научном саветнику, распоређеној на радном месту  

истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, да може на пријави пројекат 
под називом: „Newly discovered AhR ligand for the treatment of autoimmunity – animal study“ 
по позиву ANSO Collaborative Research, у оквиру којег би учествовали истраживачи са 
Одељења за имунологију Института и Институт као координатор пројекта, Универзитет у 
Јањини, Грчка, Словачка академија наука, Словачка и Кинеска академија наука, Кина; 

2. др Неди Аничић, научном сараднику, распоређеној на радном месту истраживача у  
Одељењу за физиологију биљака Института, да може на Конкурсу за суфинансирање 
научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске у оквиру 
програма „Павле Савић“ 2023-2024, који је објавило Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, да пријави пројекат којим би руководила испред 
Републике Србије, а др Julien Pirello, ванредни професор на INP-ENSAT (School of engineer 
in agronomy) – UMR LRSV – GBF team Role of Plant hormone in fruit Ripening, Тулуз, испред 
Републике Француске.  

XI 
Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила чланове Научног већа о 

следећем: 
- Светска банка је израдила прву радну верзију извештаја, која је руководству  

прослеђена са веома кратким роком за измену; 
- Идејно решење за BIO4 кампус је усвојено, техничка и пројектна документација  

су у припреми, предстоји састанак са надлежним архитектама у циљу израде главног 
пројекта; 

- Припрема тендера за набавку опреме је при крају; 
- Иницијатива коју су ЗИС и Веће Института Универзитета у Београду покренули  

везано за продужење рока за подношење пријаве научноистраживачких пројеката на јавни 
позив за Програм Призма Фонда за науку Републике Србије, имајући у виду да је рок за 
пријаву пројеката веома кратак (јавни позив је објављен 23.06.2022. године и отворен до 
15.09.2022. године) није прихваћена од стране Фонда за науку Републике Србије;   

- Управни одбор Института у току сутрашњег дана ће одржати седницу на чијем  
је дневном реду је и доношење одлуке о расписивању јавног конкурса за избор/именовање 
директора Института у наредном четворогодишњем мандату. 

 



XII 
Др Ана Ђорђевић је отворила ову тачку Дневног реда у оквиру које је дата реч др 

Алексеју Тарасјеву који је констатовао да Фонд за науку Републике Србије није прихватио 
предлог за продужење рока за подношење пријаве научноистраживачких пројеката на јавни 
позив за Програм Призма Фонда за науку Републике Србије, иако су значајне институције 
покренуле ово питање и дао предлог да Научно веће и званично да подршку овај предлог. 

Др Душко Благојевић је истакао да постоји велики проблем у начину на који Фонд 
за науку Републике Србије расписује јавне позиве за подношење пријава 
научноистраживачких пројеката, имајући у виду да предлог пројекта пријављује одређена 
истраживачка група која у релативно кратком року треба да одговори пропозицијама јавног 
позива. 

Научно веће је једногласно дало подршку ставовима ЗИС-а и Већа Института у вези 
са захтевом за продужење рока за подношење пријаве научноистраживачких пројеката на 
јавни позив за Програм Призма Фонда за науку Републике Србије. 

 
*               *               * 

 
Седница је завршена у 11,15 часова.                                                                                               

                  
                                                                                                        
                Записничар                                                 Заменик председника Научног већа 
           Дубравка Заилац                                                          Др Ана Ђорђевић 
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	Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за избор истраживачког звања:
	VII
	VIII
	истраживача у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 10.08.2022. године до 25.08.2022. године, ради истраживачког боравка у Републици Словенији, у циљу реализације билатералног пројекта у оквиру научне и технолошке сарадње између Реп...
	3. др Ирене Лаврње, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача
	саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 15.08.2022. године до 19.08.2022. године, ради учешћа у радном састанку код др Ивана Миленковића у School of Medicine and Health Sciences, Олденбург, Немачка и реализације дела DAAD пројект...
	Научно веће је једногласно подржало научну оправданост и дало сагласност:
	1. др Ивани Стојановић, научном саветнику, распоређеној на радном месту
	истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, да може на пријави пројекат под називом: „Newly discovered AhR ligand for the treatment of autoimmunity – animal study“ по позиву ANSO Collaborative Research, у оквиру којег би учествовали истр...
	2. др Неди Аничић, научном сараднику, распоређеној на радном месту истраживача у
	Одељењу за физиологију биљака Института, да може на Конкурсу за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске у оквиру програма „Павле Савић“ 2023-2024, који је објавило Министарство просвете, науке и технолош...


