
 
З А П И С Н И К 

            са  XVIII редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић", одржане дана 29.10.2021. године у библиотеци Института, са 
почетком у 10 часова. 
 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 20 чланова. 
 

Седници присуствују следећи чланови: др Благојевић Душко, науч. саветник; др 
Војновић Милутиновић Данијела, науч. саветник; др Гламочлија Јасмина науч. саветник; 
др Ђикановић Весна, в.н. сарадник; др Ђорђевић Ана, науч. саветник; др Јојић Вида, 
в.н.сарадник; др Лаврња Ирена, науч. саветник; др Милер Марко, науч. сарадник; др 
Митровић Мирослава, науч. саветник; др Михаиловић Мирјана, науч. саветник; др Мишић 
Данијела, науч. саветник; др Павловић Павле, науч. саветник; др Пауновић Момир, науч. 
саветник; др Перић Матаруга Весна, науч. саветник; др Петковић Бранка, науч. саветник; 
др Стојановић Ивана, науч. саветник; др Суботић Ангелина, науч. саветник; др Тарасјев 
Алексеј, науч. саветник; др Филиповић Бранко, науч. саветник; др Шилер Бранислав, 
научни саветник.   
 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Бјелобаба Ивана, науч. саветник; др Благојевић 
Јелена, науч. саветник; др Видаковић Мелита, науч. саветник; др Вуков Тања, науч. 
саветник; др Илијин Лариса, науч. саветник; др Мијатовић Сања, науч. саветник; др 
Несторовић Наташа, науч. саветник; др Павловић Слађан, науч. саветник; др Пешић 
Милица, науч. саветник; др Саксида Тамара, науч. саветник.  

                      
НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 

 
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 V ванредне седнице Научног већа; 

 
3. Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
- др Наташа Баришић Клисарић – виши научни сарадник 

 
       4.  Покретање поступка за избор научног звања: 
           -    др Милица Богдановић – виши научни сарадник; 
 -    др Марко Милер – виши научни сарадник; 
 -    др Милена Марковић – виши научни сарадник; 
 -    др Мирна Јовановић – научни сарадник; 
 -    др Јована Јовановић Марић – научни сарадник 

-    др Маја Белић – научни сарадник; 
-    др Душица Кочовић – научни сарадник. 

 



 
       5.  Покретање поступка за избор истраживачког звања: 
           -    Ана Кијановић – истраживач сарадник. 
 

5a. Покретање поступка и доношење одлуке за стицање истраживачког звања: 
- Милош Тодоровић – истраживач приправник; 
- Анастасија Малешевић – истраживач приправник; 
- Аница Живковић – истраживач приправник; 
- Марко Ђокић – истраживач приправник; 
- Валентина Симеуновић – истраживач приправник; 
- Никола Миловановић – истраживач приправник. 

 
6. Покретање поступка за избор чланова Научног већа Института за биолошка  

истраживања "Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за 
Републику Србију за мандатни период 2021-2023; 
 
            7. Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању 
запослених у ИБИСС-у за извођење наставе на високошколским установама; 
 
            8. Разматрање предлога за оцену научно-стручне заснованости предложених 
публикација; 
 
            9. Одобравање захтева за учешће на научним пројектима, скуповима, 
обављање  студијских боравака и специјализација; 
 
           10. Обавештења; 
 
           11. Разно.                                  
 
 
           Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, отворио је XVIII редовну седницу 
Већа, утврдио да постоји кворум за рад и одлучивање и констатовао да су непосредно пре 
почетка седнице пристигла још три захтева за покретање поступка за избор и стицање 
звања истраживач приправник које су поднели руководиоци одељења и то: руководилац 
Одељења за физиологију за кандидата Тању Граховац, руководилац Одељења за 
неуробиологију за кандидата Ему Лупшић и руководилац Одељења за физиологију 
биљака за кандидата Тамару Царевић, што би условило измену тачке 5а Дневног реда 
седнице Научног већа. Чланови Научног већа су се сагласили са овим изменама, 
приступили гласању и једногласно усвојили Дневни ред. 
 

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

Већа кoja je oдржанa 16.09.2021. године. 
 

II 



Чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са V ванредне седнице 
Научног већа која је одржана 04.10.2021. године. 

 
III 

У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је 
поступак за стицање научног звања: 

* виши научни сарадник за: 
- др Наташу Баришић Клисарић, истраживача у Одељењу за еволуциону 

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

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

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

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

комисије за избор научног звања: 
* виши научни сарадник за: 
- др Милицу Богдановић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Ана Симоновић, научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Душица Јаношевић, ванредни професор, Биолошки факултет Универзитета у 
Београду и др Слађана Тодоровић, научни саветник ИБИСС. 

* виши научни сарадник за: 
- др Марка Милера, истраживача у Одељењу за цитологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Верица Милошевић, научни саветник ИБИСС; чланови: др 
Владимир Ајџановић, научни саветник ИБИСС; др Јасмина Живановић, виши научни 
саветник ИБИСС; др Јелена Марковић Филиповић, ванредни професор, Природно-
математички факултет Универзитета у Новом Саду и др Сања Станковић, виши научни 
сарадник, Медицински факултет Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 
- др Милену Марковић, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Зорица Поповић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Срђан 
Бојовић, научни саветник ИБИСС и проф. др Јелена Томићевић-Дубљевић, Шумарски 
Факултет Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Мирну Јовановић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Милица Пешић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Ана 
Подолски-Ренић, виши научни сарадник ИБИСС и др Мила Љујић, виши научни сарадник 
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Јовану Јовановић Марић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и 

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

* научни сарадник за: 



- др Мају Белић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у 
саставу: председник др Снежана Здравковић-Кораћ, научни саветник ИБИСС; чланови: 
др Јелена Милојевић, научни сарадник ИБИСС и др Сузана Павловић, научни сарадник 
Институт за повртарство, Смедеревска Паланка. 

* научни сарадник за: 
- др Душицу Кочовић, која није запослена у ИБИСС-у; КОМИСИЈА у саставу: 

председник проф. др Павле Анђус, Биолошки факултет Универзитета у Београду; 
чланови: др Јасна Шапоњић, научни саветник ИБИСС и др Јелена Петровић, виши 
научни сарадник ИБИСС. 

 
V 

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

* истраживач сарадник за: 
- др Ану Кијановић, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију;  

КОМИСИЈА у саставу: председник др Наташа Томашевић Коларов, виши научни 
сарадник ИБИСС; чланови: др Тања Вуков, научни саветник ИБИСС и др Маја 
Ајдуковић, научни сарадник ИБИСС.      
 

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

поступак за стицање истраживачког звања истраживач приправник за: 
- Милоша Тодоровића, студента докторских академских студија на Биолошком 

факултету Универзитета у Београду, 
- Анастасију Малешевић, студента докторских академских студија на Биолошком 

факултету Универзитета у Београду, 
- Аницу Живковић, студента докторских академских студија на Биолошком 

факултету Универзитета у Београду, 
- Марка Ђокића, студента докторских академских студија на Биолошком факултету 

Универзитета у Београду, 
- Валентину Симеуновић, студента докторских академских студија на Биолошком 

факултету Универзитета у Београду, 
- Николу Миловановића, студента докторских академских студија на Биолошком 

факултету Универзитета у Београду, 
- Тамару Царевић, студента докторских академских студија на Биолошком 

факултету Универзитета у Београду, 
- Тању Граховац, студента докторских академских студија на Биолошком 

факултету Универзитета у Београду.  
Увидом у поднете предлоге за покретање поступка у којем су наведени неопходни 

подаци о кандидатима и приложена неопходна документација, чланови Научног Већа су 
констатовали испуњеност законских услова за стицање траженог звања, па су једногласно 
донели одлуку о стицању звања истраживач приправник за предложене кандидате. 

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 Административно правној служби и саставни је део 



предлога за покретање поступка за стицање звања истраживач приправник за све 
предложене кандидате. 

Научно веће је разматрало предлог за избор и стицање звања истраживач 
приправник кандидата Еме Лупшић и поднету документацију у оквиру које је достављено: 
диплома о стеченом високом образовању и стручном називу дипломирани биолог 
Биолошког факултета Универзитета у Београду са просечном оценом 8,30; Решење 
Агенције за квалификацију за признавање дипломе Универзитета Сорбона, Република 
Француска о завршеним мастер академским студијама високог образовања у 
једногодишњем трајању, студијски програм Молекуларна биологија, биологија развића и 
биологија матичних ћелија, звање/квалификација: Le diplôme de Master domaine Sciences, 
Technologies, Santé, Biologie moleculaire et cellulaire/мастер у области Науке, технологије и 
здравља, смер Молекуларна и ћелијска биологија, којим је призната као диплома мастер 
академских студија другог степена високог образовања (60 ЕСПБ) у оквиру образовно-
научног поља: природно-математичке науке, научна односно стручна област: Биолошке 
науке, који одговара нивоу 7.1 НОКС ради запошљавања и потврда Биолошког факултета 
Универзитета у Београду о уписаним докторским академским студијама на студијском 
програму Молекуларна биологија у школској 2021/22 години. Такође, кандидат је 
покренуо поступак признавања стране високошколске исправе ради наставка образовања 
пред надлежним институцијама. 

Имајући у виду да је кандидат уписао докторске академске студије, завршио први 
ниво студија са просечном оценом 8,30 и да су мастер академске студије завршене на 
Универзитету у Сорбони и решењем Агенције за квалификацију за признавање дипломе 
иста призната као диплома мастер академских студија другог степена високог образовања 
(60 ЕСПБ) без навођења просечне оцене која се експлицитно тражи сходно одредбама 
Правилника о стицању истраживачких и научних звања, Научно веће је заузело 
једногласан став да се кандидат изабере у звање истраживач приправник, с тим да ће се 
одлука о стицању звања издати након достављања додатне потребне документације. 

 
VI 

Др Алексеј Тарасјев је отворио ову тачку дневног реда и обавестио чланове Већа да 
мандат Научног већа за период 2019-2021 истиче 15.12.2021. године и да у складу са 
општим актима Института, поступак за избор чланова Научног већа за наредни мандатни 
период покреће председник Научног већа у постојећем сазиву најкасније 30 дана пре 
истека мандата, а ради спровођења поступка за избор чланова Научног већа за наредни 
мандатни период, Научно веће доноси одлуку о покретању поступка и образује комисију 
од три члана која ће одредити начин и поступак спровођења избора као и датум 
одржавања истих. 

Др Алексej Тарасјев је имајући у виду састав комисије за избор чланова Научног 
већа за мандатни период 2019-2021, предложио да комисију за спровођење избора чланова 
Научног већа за мандатни период 2021-2023 чине чланови Научног већа у постојећем 
сазиву и то: др Момир Пауновић, др Бранка Петковић и др Слађан Павловић и позвао 
чланове већа да се изјасне о овом предлогу, односно да дају своје предлоге уколико их 
имају. 

Наведени предлог је једногласно прихваћен и донета је одлука о покретању 
поступка за избор чланова Научног већа за мандатни период 2021-2023 и образовању 
комисије за спровођење избора у саставу: др Момир Пауновић, др Бранка Петковић и др 
Слађан Павловић. 



  
VII 

У складу са дописом Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу бр. 
23/10-01 од 21.09.2021. године, у којем предлаже Институту давање сагласности за 
ангажовање др Маје Раковић, вишег научног сарадника за извођење наставе на 
Департману за биологију и екологију за предмет Методологија истраживања 
слатководних макроинвертебрата на докторским академским студијама у школској 
2021/22 години, чланови Већа су подржали овај предлог и једногласно донели одлуку о 
давању сагласности за учешће др Маје Раковић за извођење наставе на наведеној 
институцији.  

У складу са дописом Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу бр. 
01-1167/4 од 25.10.2021. године и 03 бр. 263 од 29.10.2021. године у којем предлаже 
Институту давање сагласности за учешће истраживача Института у звању научни 
саветник у извођењу наставе и менторству на докторским академским студијама и то: др 
Данијеле Максимовић-Иванић, др Сање Мијатовић и др Николе Танића, чланови Већа су 
једногласно донели одлуку о давању сагласности за ангажовање наведених истраживача 
на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу. 

У складу са дописом Педагошког факултета Универзитета у Крагујевцу бр. 01-
4430/1 од 28.10.2021. године у којем предлаже Институту да ангажује др Софију 
Јовановић Стојанов у извођењу наставе на предметима: Биолошке основе понашања 
човека, Васпитач у домовима, Васпитач у предшколским установама и Учитељ у школској 
2021/22. години, чланови Већа су једногласно донели одлуку о давању сагласности за 
ангажовање др Софије Јовановић Стојанов на наведеној институцији. 

 
VIII 

Др Алексеј Тарасјев је обавестио чланове Већа да је Комисија за процену научне 
заснованости књиге „Генетички модификоване биљке: Биолошке основе-биотехнолошке 
перспективе“ извршила преглед рукописа ове књиге аутора др Мирјане Нешковић, др 
Славице Нинковић и др Јованке Миљуш Ђукић, да су аутори усвојили примедбе 
рецензента и Одбору за издавачку делатност и Научном већу поднела извештај за процену 
научне заснованости исте. Др Тарасјев је предложио Већу да усвоји овај извештај и 
подржи научну заснованост рукописа имајући у виду велики допринос истраживача 
Института наведеној проблематици. Научно веће је једногласно усвојило извештај и 
подржало издавање монографије.  

Др Алексеј Тарасјев је обавестио чланове Већа да је Одбор за издавачку делатност 
поднео Извештај за публикацију „Програма и Зборника сажетака са Треће годишње 
конференције Панбалканске алијансе за природне производе и откриће нових лекова 
(PANDA)“. С обзиром да за прихватање издавања наведене публикације није неопходно 
образовати посебну комисију, ни именовати посебне рецензенте из реда запослених, 
имајући у виду да су запослени у Институту већ укључени у Научни и Организациони 
одбор Конференције, др Тарасјев је предложио Већу да усвоји овај извештај и подржи 
научну заснованост исте као веома корисне и ширем аудиторијуму и вид промоције 
Института. Научно веће је једногласно усвојило извештај и подржало издавање ванеденог 
зборника.  
 

 IX 



Научно веће  је обавештено да је између две седнице Већа подржана научна 
оправданост одсуства: 

- др ДАНИЈЕЛЕ МИШИЋ, научног саветника, распоређене на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 
17.10.2021. до 21.10.2021. године, ради учешћа на годишњој конференцији RoxyCost Cost 
Akcije (CA18210), који ће бити одржан на Криту, у месту Хања, Грчка. 

- др МИЛИЦЕ МИЛУТИНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радном месту  
истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 17.10.2021. до 
21.10.2021. године, ради учешћа на годишњој конференцији RoxyCost Cost Akcije 
(CA18210), који ће бити одржан на Криту, у месту Хања, Грчка. 

- др КАТАРИНЕ ХОФМАН, научног сарадника, распоређене на радно место  
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 16.10.2021. до 
23.08.2022. године, ради наставка стручног усавршавања на Универзитетској клиници 
Вирцбург,  којe ће се одвијати у Вирцбургу, Немачка. 

- др УРОША САВКОВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радном месту  
истраживача Одељења за еволуциону биологију Института, у периоду од 18.10.2021. 
године до 27.10.2021. године, ради учешћа на краткој научној мисији (STSM) у оквиру 
COST акције CA 17127 под називом: „Building on scientific literacy in evolution towards 
scientifically responsible Europeans“, која ће се одржати у Женеви, Швајцарска са циљем да 
се побољша научна писменост и унапреди разумевање савремених научних концепција и 
открића из еволуционе биологије. 

- др АНЕ ЋИРИЋ, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача  
саветника на Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 11.10.2021. године 
до 14.10.2021. године, ради боравка на Биотехничком факултету, Центру за суптропске 
културе, Бар, Република Црна Гора, у оквиру билатералног пројекта између Републике 
Србије и Републике Црне Горе за период 2019/21, под називом: „Биоконтрола 
фитопатогених гљива природним производима пореклом из субтропских биљака реда 
Rosales“. 

- др ДАНИЈЕЛЕ МАКСИМОВИЋ-ИВАНИЋ, научног саветника, распоређене на  
радном месту истраживача саветника на Одељењу за имунологију Института, у периоду 
од 06.11.2021. године до 25.11.2021. године, ради боравка на Институту за неорганску 
хемију Факултета за хемију и минералогију Универзитета у Лајпцигу, Немачка, у оквиру 
билатералног пројекта (DADD) под називом: „Савремени приступ у терапији меланома 
базиран на инхибицији циклооксигеназе 2“, финансираног од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Савезне Републике Немачке.  

- САЊЕ ЈЕЛАЧЕ, истраживача сарадника, распоређене на радном месту асистента 
на  

Одељењу за имунологију Института, у периоду од 29.10.2021. године до 29.11.2021. 
године, ради боравка на Институту за неорганску хемију Факултета за хемију и 
минералогију Универзитета у Лајпцигу, Немачка, у оквиру билатералног пројекта (DADD) 
под називом: „Савремени приступ у терапији меланома базиран на инхибицији 
циклооксигеназе 2“, финансираног од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије и Савезне Републике Немачке.  

- др СТОИМИРА КОЛАРЕВИЋА, вишег научног сарадника, распоређеног на 
радном  

месту вишег истраживача на Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института,  



дана 03.11.2021. године у циљу транспорта узорака и састанка у оквиру пројекта под 
називом: „Fecal pollution routes of antibioticresistance in rivers“ који Институт реализује у 
сарадњи са Медицинским универзитетом из Беча, Аустрија. 

- др МАРГАРЕТЕ КРАЧУН КОЛАРЕВИЋ, научног сарадника, распоређене на  
радном месту истраживача на Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, 
дана 03.11.2021. године у циљу транспорта узорака и састанка у оквиру пројекта под 
називом: „Fecal pollution routes of antibioticresistance in rivers“ који Институт реализује у 
сарадњи са Медицинским универзитетом из Беча, Аустрија. 

Научно веће је обавештено да је између две седнице Већа подржана научна  
оправданост и дата сагласност др МИЛИЦИ ПЕШИЋ, научном саветнику и руководиоцу 
Одељења за неуробиологију Института да може у име истраживачког тима Института да 
учествује на конкурсу за Twinning пројекте у оквиру програма Horizon Europe (Twinning 
Western Balkans Special) на пројекту под називом: „TWINNING FOR EXELLENCE IN 
OVERCOMMING CANCER DRUG RESISTANCE USING AN INTEGRATIVE APPROACH 
(TwinOver Cancer)“ у оквиру којег би били ангажовани истраживачи Института и то: 
истраживачи у оквиру Одељења на неуробилогију (др Милица Пешић, научни саветник; 
др Ана Подолски-Ренић, виши научни сарадник; др Јелена Динић, виши научни сарадник; 
др Миодраг Драгој, научни сарадник; др Софија Јовановић Стојанов, научни сарадник; др 
Мирна Јовановић, истраживач сарадник и Ана Костић, истраживач приправник), 
истраживачи у оквиру Одељења за имунологију (др Данијела Максимовић-Иванић, 
научни саветник; др Сања Мијатовић, научни саветник; Сања Јелача, истраживач 
сарадник; Екатерина Михаиловић, истраживач приправник), истраживачи у оквиру 
Одељења за молекуларну биологију (др Мелита Видаковић, научни саветник и др Ања 
Толић, научни сарадник), др Љубица Хархаи-Трајковић са Одељења за неурофизиологију 
и Теодора Комазец, у оквиру конзорцијума у којем учествују партнери: Universidad de 
Castilla – La Mancha (UCLM), Шпанија, Universita degli studi di Torino (UNITO) и 
компанија Lead Discovery Siena s.r.l. (LDS), Италија и Instituto de investigacao e inovacao em 
saude da Universidade do Porto (I3S), Португалија. 
 

X 
Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила Веће да је:  

1. На Одбору за акредитацију је дата сагласност на документацију коју је доставио  
Институт у поступку акредитације Института као институције од националног значаја за 
Републику Србију који је даље прослеђује надлежним органима (министарства и Влада 
РС) у циљу доношења коначне одлуке; 

2. Др Павле Павловић именован за члана Националног савета за научни и технолошки  
развој за наредни мандатни период и честитала на именовању; 

3. Фонд за науку обавестио све учеснике да је завршен први круг позива у оквиру  
Програма Идеје и да је једанаест пројеката истраживача чији је носилац Институт прошао 
први круг, као и два пројекта чији су носиоци друге НИО а учесници истраживачи 
Института. Др Михаиловић је честитала свима који су прошли први круг и који су 
учествовали у овом конкурсу, имајући у виду да су уложили велики труд и знање који и 
стекли искуство које ће им бити од значаја у даљем раду;  

4. На Универзитету у Београду је одржана прва седница Сената који је усвојио измене  
и допуне општих аката и то: Одлуку о измени Кодекса професионалне етике, Правилник о 
измени и допуни правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради 
писаних радова, Одлука о утврђивању броја кандидата за звање професор емеритус, 



Одлуку о разрешењу и именовању чланова Етичког одбора Универзитета у Београду, 
Олдуку о именовању председника Одбора за статутарна питања, Одлуку о именовању 
члана одбора за професионалну етику, Одлуку о именовању чланова Скупштине КОНУС 
из реда представника Универзитета у Београду и Закључак о предлогу смерница 
Студентског парламента; 

5. Канцеларија за управљање јавним улагањима је дана 28.09.2021. године расписала  
конкурс за израду идејног урбанистичко-архитектонског решења фазе А „Био4 Кампуса“ у 
оквиру којег ће се налазити два факултета у оквиру Универзитета у Београду (Биолошки 
факултет и Фармацеутски факултет), научни институти (Институт за молекуларна и 
генетичка истраживања, Институт за медицинска истраживања и Институт за 
мултидисциплинарна истраживања), Центар за одрживо управљање биоресурсима и 
природним продуктима Панда ИБИСС-а и део Института за развој вештачке 
интелигенције;  

Др Алексеј Тарасјев је честитао др Павлу Павловићу на именовању за члана 
Националног савета на науку и технолошки развој као и колегама који су учествовали у 
јавном позиву Фонда за науку за програм Идеје. У дискусији у којој су учествовали др 
Мирјана Михаиловић, др Ивана Бјелобаба и др Алексеј Тарасјев изнето је да би Научно 
веће требало да размотри све аспекте јавног позива за програм Идеје након завршетка 
свих фаза евалуације, с тим да би за адекватну оцену истог учесници требали да добију 
све рецензије а не само сумарну. 

XI 
По овој тачки дневног реда није било дискусије. 

 
 

*               *               * 
 

Седница је завршена у 10,40 часова.                                                                                               
                  
                                                                                                        
              Записничар                                                               Председник Научног већа 
          Дубравка Заилац                                                               Др Алексеј Тарасјев 
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