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                                                            З А П И С Н И К        
са  XII редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 
Станковић", одржане дана 10.03.2021.године – електронским путем (ZOOM 
платформа). 
 
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 29 чланова. 
 
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,            
др Благојевић Јелена, др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела,              
др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина,  др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана,                      
др Илијин Лариса, др Јојић Вида, др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, др Милер 
Марко, 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, др Шилер 
Бранислав.  
 
ОПРАВДАНО одсутни чланови: 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 XI редовне седнице Научног већа; 
      2.  Усвајање записника са III ванредне седнице Научног већа; 
      д о п у н а 
      2a.  Усвајање записника са IV ванредне седнице Научног већа; 
      3.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
           - др Снежана Милошевић – научни саветник, 
           - др Јелена Савић – научни саветник, 
           - др Милош Николић – виши научни сарадник, 
           - др Олга Радуловић – научни сарадник, 
           - др Иван Копривица – научни сарадник;   
        4.  Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 
           - др Нада Ћосић – научни сарадник; 
       5.  Покретање поступка за стицање научног звања: 
            - др Борис Новаковић – научни сарадник; 
       д о п у н а 
       5a.  Покретање поступка за реизбор научног звања: 
            - др Маја Мисиркић Марјановић – научни сарадник; 
       6.  Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 
             - Катарина Тешовић – истраживач сарадник; 
       7.  Покретање поступка и доношење одлуке за стицање истраживачког звања: 
            - Анђела Вукојевић – истраживач приправник; 
       д о п у н а 
       7a.  Покретање поступка за стицање стручног звања: 
            - Никола Таталовић – стручни сарадник; 
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       8. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   
            студијских  боравака и специјализација; 
       9. Обавештења; 
       10. Разно. 
 
Седница је одржана он лајн путем ZOOM платформе због веома неповољне 
епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона. 
 
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је XII редовну седницу НВ. 
Чланови НВ су једногласно усвојили одлуку да се седница одржи електронским путем 
као и предложени дневни ред, са допуном. 
 

I 
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са XI редовне седнице Научног већа    
 кoja je oдржанa 01.02.2021. године. 
   

II 
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са III ванредне седнице Научног већа    
 кoja je oдржанa 18.02.2021. године. 
 

IIa 
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са IV ванредне седнице Научног већа    
 кoja je oдржанa 05.03.2021. године. 
                            
                                                                                  III      
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за 
стицање научног звања: 
 
*научни саветник за: 
- др Снежану Милошевић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака, 
- др Јелену Савић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 
 
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате 
– извештаје о кандидатима, уз додатне информације о кандидатима дате од стране 
председника комисије за писање реферата за сваког кандидата појединачно, сви 
чланови НВ у звању научног саветника  једногласно су донели одлуку да се кандидати 
предложе за стицање траженог звања.  
 
*виши научни сарадник за: 
- др Милоша Николића – истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 
 
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат – 
извештај о кандидату, сви чланови НВ у звању вишег научног сарадника и научног 
саветника једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за стицање 
траженог звања.  
 
*научни сарадник за: 
- др Олгу Радуловић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака, 
- др Ивана Копривицу – истраживача у Одељењу за имунологију. 
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На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате 
– извештаје о кандидатима, сви чланови НВ једногласно су донели одлуку да се 
кандидати предложе за стицање траженог звања. 
  
Усвојени предлози за стицање научног звања научни саветник и виши научни сарадник 
биће упућени, са потребном документацијом, надлежном матичном научном одбору 
ради давања мишљења као и Комисији за стицање научних звања, ради одлучивања, а 
усвојени предлози за звање научни сарадник биће упућени на одлучивање надлежном 
матичном научном одбору. 
 

IV                               
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за 
реизбор научног звања: 
 
*научни сарадник за: 
- др Наду Ћосић – истраживача у Одељењу  за еволуциону биологију. 
 
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду у предходних 5 година  
као и увида у реферат – извештај о кандидату, сви чланови НВ једногласно су донели 
одлуку да се кандидат предложи за реизбор у тражено звање.  
 
Усвојени предлог за реизбор у научно звање биће упућен, са потребном 
документацијом, надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 
 

V 
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 
комисије за стицање научног звања: 
 
* научни сарадник за: 
- др Бориса Новаковића – запосленог у Агенцији за заштиту животне средине 
Министарства заштите животне средине РС; КОМИСИЈА у саставу: председник                
др Јелена Томовић – научни сарадник ИБИСС; чланови др Весна Ђикановић – виши 
научни сарадник ИБИСС и др Ивана Живић – редовни професор Биолошког факултета   
Универзитета у Београду.              
 

Vа 
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 
комисије за реизбор научног звања: 
 
* научни сарадник за: 
- др Мају Мисиркић Марјановић, истраживача у Одељењу за неурофизиологију 
Института; КОМИСИЈА у саставу: председник др Љубица Хархаји Трајковић – научни 
саветник ИБИСС; чланови др Љубица Вучићевић – научни сарадник ИБИСС и  
др Верица Пауновић – виши научни сарадник на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду.  
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                                                                                   VI                                           
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за 
стицање истраживачког звања истраживач сарадник за: 
 
- Катарину Тешовић, истраживача приправника у Одељењу за неуробиологију. 
 
На основу досадашњих резултата у научноистраживачком раду кандидата, као и увида 
у реферат – извештај о кандидату, сви чланови НВ једногласно су донели одлуку да се 
кандидат изабере у тражено звање.  
 
                                                                             VII 
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за 
стицање истраживачког звања истраживач приправник за: 
 
-  Анђелу Вукојевић, студента докторских студија на Природно-математичком 
факултету Универзитета у Нишу. 
Увидом у предлог за покретање поступка у којем су наведени неопходни подаци о 
кандидату и приложена неопходна документација, чланови НВ су констатовали 
испуњеност законских услова за стицање траженог звања, па су једногласно донели 
одлуку о стицању звања истраживач приправник за предложеног кандидата. 
Документација која доказује испуњеност законских услова за стицање звања 
истраживач приправник (диплома о завршеним основним и мастер студијама са 
просечном оценом најмање 8 на оба нивоа студија појединачно и потврда о уписаним 
докторским студијама), достављена је Правној служби и саставни је део предлога за 
покретање поступка за звање истраживач приправник за предложеног кандидата. 
 
                                                                             VIIа 
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 
комисије за стицање стручног звања: 
 
* виши стручни сарадник за: 
- Николу Таталовића, истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА 
у саставу: председник др Душко Благојевић – научни саветник ИБИСС; комисија               
др Зорана Орешчанин Душић – научни саветник ИБИСС и др Александра Николић 
Кокић – научни саветник ИБИСС. 
       
                                                                              VIII 
Научно веће  је обавештенода је између две седнице Већа подржана научна 
оправданост одсуства: 
- др  Наташе Лончаревић Васиљковић, научног сарадника, распоређене на 
радноместо истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 
01.03.2021. – 28.02.2022. године, ради стручног усавршавањау оквиру ERC-2018-STG 
804229 – LIMBO пројекта којим руководи dr Claudia Nunes dos Santos, у Институту 
CEDOC Chronic Deseases, NOVA Medical School, Faculdade de Ciencias Medicas (NMS/FCM), 
Universidade NOVA de Lisboa (UNL), које ће се одвијати у Лисабону – Португалија. 
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Научно веће  је на данашњој седници подржало научну оправданост одсуства: 
- др Јелене Савић, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 
истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 17.03.2021. 
године до 19.03.2021. године, ради учешћа на конференцији „The 1st P1Agri Training  
School (P1Agri COST Action-CA19110), која ће се одржати на Јахорини, БиХ. 
 

IX 
Чланови НВ су обавештени о следећем: 
 
- Правилник о институционалном финансирању још увек није усвојен, радна група која 
треба да ради на предлогу овог правилника је наставила рад после дуже паузе,  наука 
се у 2020. и 2021. години  налази у прелазном периоду јер још увек нема правог 
институционалног финансирања, овим правилником би требало дефинисати 
коефицијенте за одређене послове као и начин евалуације института, треба што пре 
извршити рекатегоризацију истраживача, то је потребно како би основна плата била 
дефинисана стеченим звањем, велики број истраживача је „заробљен“ у категоријама 
на основу радова из предходних циклуса пројектног финансирања, за нови начин 
финансирања су потребна додатна средства или да се изврши нека нова прерасподела 
средстава, убудуће ће истраживачи бити финансирани у складу са звањима, нови 
правилник би требао да презентује науку у Србији на достојан начин, 
- јавна набавка лабораторијске опреме је завршена, рок за улагање захтева за заштиту 
права  истиче 15.03., након тога се приступа закључењу уговора, претпоставка је да ће 
та опрема бити испоручена Институту до краја месеца маја, 
-  Институт је добио допис од директора Природњачког музеја којим се тражи подршка 
ради даљег рада, постојања и самосталности ове установе која се налази пред 
укудањем, али у међувремену је овај проблем решен у Министарству културе тако да 
нема потребе за нашим даљим ангажовањем по овом питању.    
 

X 
**Научно веће је једногласно донело одлуку да је научно оправдано да Институт за 
биолошка истраживања “Синиша Станковић” - Институт од националног значаја за 
Републику Србију организује научни скуп – Трећу годишњу конференцију 
Панбалканске алијансе за природне производе и откриће нових лекова (The Third 
Annual Conference of the Pan-Balkan Alliance of Natural Products and Drug Discovery 
associations (PANDA) који ће бити одржан на Златибору, Хотел Палисад, насеље Језеро 
бб, у периоду септембар (октобар) 2021. године, у циљу презентације резултата 
научних истраживања из различитих области (биолошка активност природних 
производа, дизајн лекова, функционална храна, примена природних производа у 
фармацији и медицини) као и успостављања сарадње и боље релације између 
истраживачких група које познају и развијају ове научне области из других научних 
институција у земљи и иностранству. Такође, подржано је и подношење пријаве 
Института на Јавни позив за учешће у средствима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у 2021. години за суфинансирање одржавања научних скупова у 
Републици Србији. 
 
**Поднет је предлог за измену Пословника о раду Научног већа који је донет 2007. 
године имајући у виду да су се у међувремену изменили законски прописи као и 
општи акти Института па је неопходно да се врши усаглашавање са важећим 
прописима. Истовремено, потребно је прилагодити се новонасталој ситуацији због 
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отежаних услова рада услед епидемије изазване вирусом корона, уз поштовање свих 
епидемиолошких мера. Једногласно је подржан овај предлог, с тим да се донесе нови 
Пословник о раду Научног већа. Такође, једногласно је подржана Радна група за 
израду предлога новог пословника у саставу: Јасна Саватовић, руководилац 
Административно-правне службе, др Ивана Бјелобаба и др Слађан Павловић.  
 
**Научно веће разматрало је допис Комисије за стицање научних звања Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС бр. 660-01-00006/76/1 од 02.02.2021. године 
који је упућен Научном већу Института као и Комисији за писање извештаја о 
кандидату др Ивани Будински за стицање звања виши научни сарадник.  
У наведеном допису се тражи достављање доказа и образложења на изнете примедбе 
Комисије, а у вези са чланом 76. став 6. Закона о науци и истраживањима (”Службени 
гласник РС” бр 49/2019) и Прилога 1 односно 1.5 Правилника о поступку и начину 
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 
истраживача (”Службени гласник РС” бр. 24/2016, 21/2017, 38/2017).  
На истој седници, Научно веће Института је упознато са дописом бр. 01-155 од 
09.02.2021. године којим је др Јелена Благојевић, научни саветник, председник 
Комисије за писање извештаја о кандидату др Ивани Будински, одговорила на 
примедбе које су изнете у наведеном допису Комисије за стицање научних звања. 
У дискусији су учествовали: др Јелена Благојевић, др Мирјана Михаиловић, др Павле 
Павловић, др Алексеј Тарасјев. 
Током дискусије је речено да је Комисија за писање извештаја о кандидату др Ивани 
Будински саставила извештај у складу са важећим прописима, да не постоји правни 
основ за достављање тражених доказа, да је то изгледа став неког појединца а не став 
целе комисије која се не састаје уживо већ гласа електронски, да је прегледом поднете 
документације, Научно веће Института утврдило да је испуњавање критеријума 
”руковођење потпројектима или пројектним задацима” (као дела ширег услова 
”организација научног рада”) било на валидни начин документовано одговарајућим 
потврдама предвиђеним у делу 1.5 Прилога 1 поменутог Правилника за два случаја 
таквог руковођења кандидата, што је јасно наведено и у самом допису председника 
Комисије за стицање научних у звања. Научно веће Института је констатовало да 
утврђивање веза између дисертације кандидата за избор у звање и пројектних 
задатака којима је руководио  уопште није предвиђено у одговарајућим прописима 
(део 1.5 Прилога 1 поменутог Правилника) при разматрању избора у звања, те да 
упућена примедба садржи и логички погрешно изведене закључке и импликације. 
Стога је упућена примедба незаснована и неодржива. Научно веће Института је 
подржало и одговор који је на поменути допис упутила председник Комисије за 
писање извештаја др Јелена Благојевић, у којем је сва нетачност погрешно изведених 
закључака у допису посебно видљива. Научно веће Института такође сматра да излазак 
из оквира важећих прописа на штету кандидата при вредновању резултата ставља 
кандидате за избор у звање у неравноправни положај и може им нанети 
професионалну и материјалну штету. Научно веће Института ће упутити Комисији за 
стицање научних звања допис у којем ће изнети свој став по овом питању као и 
предлог да на првој наредној седници ова комисија  донесе позитивну одлуку по 
захтеву за стицање научног звања виши научни сарадник за кандидата др Ивану 
Будински.  
Научно веће је једногласно подржало предложени текст дописа који ће Научно веће 
упутити Комисији за стицање звања и који чини саставни део овог записника. 
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                                                         *               *               *   
 
Седница је завршена у 12,20 часова. 
                                                                                               
                                                                                                                             
  Записничар                                                                        Председник Научног већа 
Јасна Саватовић                                                                       Др Алексеј Тарасјев 


