ЗАПИСНИК
са IV редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 27.03.2018.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 26 чланова.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,
др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вујошевић Младен,
др Вуков Тања, др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, др Илијин
Лариса, др Лаврња Ирена, 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 Саксида
Тамара, др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић
Бранко.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Гламочлија Јасмина, др Кениг Бојан, др Мијатовић
Сања, др Соковић Марина.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са III редовне седнице Научног већа;
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Милена Цвијановић – виши научни сарадник,
- др Бранка Гавриловић – виши научни сарадник,
- др Тијана Радовановић – виши научни сарадник,
- др Божица Васиљевић – научни сарадник;
3. Покретање поступка за реизбор научног звања:
- др Невена Грдовић – виши научни сарадник,
- др Милена Јанковић Томанић – научни сарадник;
3a Покретање поступка за стицање научног звања – д о п у н а
- др Милан Пауновић – научни сарадник;
4. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Данијела Пауновић – истраживач сарадник,
- Ана Милошевић – истраживач приправник,
- Катарина Тешовић – истраживач приправник,
- Јелена Кулаш – истраживач приправник,
- Бранка Пејић – истраживач приправник;
5. Доношење одлуке о реизбору истраживачког звања:
- Никола Таталовић – истраживач сарадник;
6. Покретање поступка за реизбор истраживачког звања:
- Милена Трајковић – истраживач сарадник,
- Марија Рајичић – истраживач сарадник;
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7. Утврђивање предлога за продужетак радног односа истраживача у звању
научног саветника до навршених 67 година живота;
8. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
9. Обавештења;
10. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је IV редовну седницу НВ.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допуном.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са III редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 20.02.2018. године, уз измену тачке XII алинеја 3. тако што се у тексту реч
„иницијатива“ замењује речју „предлог“.
II
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*виши научни сарадник за:
- др Милену Цвијановић – истраживача у Одељењу за еволуциону биологију,
- др Бранку Гавриловић – истраживача у Одељењу за физиологију,
- др Тијану Радовановић – истраживача у Одељењу за физиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате –
извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника и вишег
научног сарадника једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање
траженог звања, уз напомену да се реферат др Милене Цвијановић допуни са најзначајнијим
референцама (навести до 5 референци) као и детаљнијом анализом научних радова.
*научни сарадник за:
- др Божицу Васиљевић – истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат –
извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ једногласно су донели одлуку да се
кандидат предложе за стицање траженог звања, уз напомену да се табела са библиографским
подацима стави на крај извештаја као и да се нормирање поглавља у монографији изврши у
складу са важећим Правилником о вредновању научноистраживачких резултата
истраживача.
Сви усвојени предлози за стицање научних звања, са потребном документацијом, биће
упућени надлежном матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак.
III
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор научног звања:
* виши научни сарадник за:
- др Невену Грдовић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Горан Познановић – научни саветник ИБИСС; чланови др Мелита
Видаковић – научни саветник ИБИСС и др Драгица Радојковић – научни саветник Института
за молекуларну генетику и генетичко инжењерство.
2

За овог кандидата је констатовано да знатно премашује све услове за избор у звање научног
саветника, а да проблем представља то што тела Министарства при примени важећег
Правилника о вредновању научноистраживачких резултата истраживача постављају захтев о
менторству на одбрањеној докторској дисертацији као елиминаторни фактор. У том делу би
требало тражити измену важећег Правилника и праксе, а у овом случају Научно веће
покреће поступак за реизбор превасходно водећи рачуна о интересима кандидата.
- др Милену Јанковић Томанић, истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију
инсеката; КОМИСИЈА у саставу: председник др Весна Перић Матаруга – научни саветник
ИБИСС; чланови др Биљана Стојковић – ванредни професор Биолошког факултета
Универзитета у Београду и др Дајана Тодоровић – научни сарадник ИБИСС.
IIIа
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* научни сарадник за:
- др Милана Пауновића, запосленог у Природњачком музеју у Београду; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Младен Вујошевић – научни саветник ИБИСС; чланови др Јелена
Благојевић – научни саветник ИБИСС и др Лука Лучић – ванредни професор Биолошког
факултета.
IV
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Данијелу Пауновић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака;
*истраживач приправник за:
- Ану Милошевић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у
Београду,
- Катарину Тешовић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета
у Београду,
- Јелена Кулаш, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у
Београду,
- Бранку Пејић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у
Београду.
На основу реферата – извештаја комисије о кандидатима, чланови НВ су констатовали да су
испуњени сви услови за стицање траженог звања, па су једногласно донели такву одлуку.

V
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Николу Таталовића, истраживача у Одељењу за физиологију.
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На основу реферата – извештаја комисије о кандидату, са подацима о постигнутим
резултатима у научноистраживачком раду, а нарочито у периоду од предходног избора у
звање, чланови НВ су констатовали да су испуњени сви услови за реизбор траженог звања,
па су једногласно донели такву одлуку.
VI
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- Милену Трајковић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у
саставу: председник др Ангелина Суботић – научни саветник ИБИСС; чланови др Слађана
Јевремовић – научни саветник ИБИСС и др Александар Цингел – виши научни сарадник
ИБИСС,
- Марију Рајичић, истраживача у Одељењу за генетичка истраживања; КОМИСИЈА у
саставу: председник др Јелена Благојевић – научни саветник ИБИСС; чланови др Тања
Аднађевић – виши научни сарадник ИБИСС и др Младен Вујошевић – научни саветник
ИБИСС.
VII
Разматран је предлог за продужетак радног односа проф. др Гордане Матић, истраживача у
звању научног саветника, запослене на радном месту истраживача саветника у Одељењу за
биохемију, до навршених 67 година живота, а пре престанка радног односа по сили закона, у
складу са законским прописима из области научноистраживачке делатности.
Имајући у виду научноистраживачки рад именоване у току радне каријере и рангирање
у највише категорије истраживача према критеријумима МПНТР као и ангажовање и
руковођење пројектом из Програма ИИИ МПНТР РС Ев. бр. 41009 »Улога стероидних
хормона у неуроендокриној адаптацији на стрес и патофизиологији метаболичког синдрома
– молекуларни механизми и клиничке импликације“, констатовано је да је продужетак радног
односа оправдан.
Присутни чланови НВ једногласно су усвојили поднети предлог који ће бити упућен
Матичном научном одбору за биологију ради прибављања мишљења.
Након тога, предлог НВ и Мишљење МНО за биологију ће бити упућено директору
Института ради доношења одлуке о продужетку радног односа истраживача до навршених
67 година живота.
VIII
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између
две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др МИРЈАНЕ ЛЕНХАРДТ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 01.03.2018.
године до 02.03.2018. године, ради учешћа на „1st Joint European Meeting of ENEC“, у оквиру
COST Akcije CA16229 – European Network for Environmental Citizenship, који ће се одржати у
Лимасолу, Кипар,
- др БАТА КОРАЋА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 04.06.2018. године до
07.06.2018. године, ради учешћа на „19th Biennial Meeting of Society for Free Radical
Research International“, који ће се одржати у Лисабону, Португал,
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- АНЂЕЛИКЕ КАЛЕЗИЋ, млађег асистента у Одељењу за физиологију Института, у
периоду од 04.06.2018. године до 07.06.2018. године, ради учешћа на „19th Biennial Meeting
of Society for Free Radical Research International“, који ће се одржати у Лисабону,
Португал,
- др ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место
истраживача у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 01.03.2018.
године до 22.03.2018. године, ради учешћа на курсу Programming for Evolutionary Biology,
који ће се одржати у Берлину, Немачка,
- др АНЕ ЂОРЂЕВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за биохемију Института, у периоду од 04.06.2018. године до
08.06.2018. године, ради учешћа на научном скупу „24th IUBMB and 15th FAOBMB Congress“,
који ће се одржати у Сеулу, Јужна Кореја,
- др МИЛИЦЕ ПЕШИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 01.03.2018. године до
02.03.2018. године, ради учешћа на Петом састанку COST Akcije CM1407 „Challenging
organic syntheses inspired by nature – from natural products chemistry to drug discovery“, који ће
се одржати у Салини Ресорт, Малта,
- др АНЕ ПОДОЛСКИ-РЕНИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, дана 07.03.2018. године, ради учешћа
на састанку у оквиру међународне сарадње упостављене између Пројекта МПНТР
(ИИИ41031) и Института за Фармакогнозију Универзитета у Сегедину, који ће се одржати у
Сегедину, Мађарска,
- др МАРГАРЕТЕ КРАЧУН-КОЛАРЕВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно
место истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од
10.06.2018. године, до 14.06.2018. године, ради учешћа на конгресу „Central and Eastern
European Conference on Health and the Environment – Environmental and health issues in fast
changigng economies“, који ће се одржати у Кракову, Пољска,
- др ЉИЉАНЕ НИКОЛИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за неурофизиологију Института, у периоду од 15.03.2018. до 30.03.2018. године,
ради завршне обраде резултата добијених током постдокторантског усавршавања у
лабораторији Dr. Etienne Audinat, Neurophysiology et Novel Microscopy, INSERM U1128,
University Paris Descartes, која ће се одвијати у Паризу, Француска,
- НЕДЕ АНИЧИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 18.06.2018. до 21.06.2018. године,
ради учешћа на научној конференцији „Plant Biology Europe 2018 Conference“, која ће се
одржати у Копенхагену, Данска,
- ЈЕЛЕНЕ БОЖУНОВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 18.06.2018. до 21.06.2018. године,
ради учешћа на научној конференцији „Plant Biology Europe 2018 Conference“, која ће се
одржати у Копенхагену, Данска,
- ЈЕЛКЕ ЦРНОБРЊЕ-ИСАИЛОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
18.04.2018. до 07.05.2018. године, ради боравка на Департману за биолошке науке
(Department of Biosciences), у оквиру CEEPUS C-III Free Mover Teacher програма, који ће се
одвијати у Салцбургу, Аустрија.
Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства:
- др МИРЈАНЕ ЛЕНХАРДТ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 02.07.2018.
до 06.07.2018. године, ради одласка на конференцију „Danube – a lifeline governed by multiple
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uses, pressures and a multitude of ecosystem services“ која ће се одржати у Смоленицама,
Словачка.
IX
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- Управни одбор ИБИСС, на седници одржаној 27.02.2018. године, усвојио је годишњи
финансијски извештај Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, за период
јануар - децембар 2017. године,
- овлашћени ревизор је извршио ревизију финансијских извештаја Института за биолошка
истраживања “Синиша Станковић” за 2017. годину и донео извештај и позитивно мишљење
које ће заједно са осталом документацијом бити достављено Агенцији за привредне регистре,
ради јавне објаве,
- донета је одлука о расписивању избора за ректора и 4 проректора Универзитета у Београду
за школску 2018/2019, 2019/2020 и 20120/2021 годину, комисија за спровођење избора ће
саставити Листу евидентираних кандидата за ректора и проследиће институтима тако да
ћемо се на седници НВ у априлу изјашњавати о кандидатима односно давати подршку неком
од евидентираних кандидата за ректора са Листе, Такође, на истој седници ће НВ размотрити
могућност предлагања кандидата за проректора Универзитета у Београду, јер након измена
Статута БУ један од проректора може бити из реда истраживача у звању научног саветника
.Савет Универзитета у Београду је својом одлуком о расписивању избора утврдио одређену
процедуру за избор проректора, то је у надлежности изабраног ректора који предлаже Савету
кандидате за четири проректора са листе евидентираних кандидата, а наше НВ може да
предложи кандидата за проректора мада то није обавезујуће,
- директор ИБИСС др Павле Павловић обавестио је НВ да је примљен допис из Ректората
Универзитета у Београду са одлуком Одбора за професионалну етику Универзитета о
изреченој јавној осуди проф. др Лидији Раденовић за повреду Кодекса професионалне етике.
Јавна осуда укључује и њено објављивање у Гласнику Универзитета као и њено читање на
седницама Сената и Савета Универзитета као и на седницама наставно-научних и научних
већа свих чланица Универзитета, што је овом приликом учињено и на седници НВ ИБИСС.
- Национални савет за науку и технолошки развој донео је Кодекс понашања у
научноистраживачком раду који се примењује на све чланове научне заједнице ради
унапређења етичких стандарда у својим институцијама, наш Институт такође има обавезу да
донесе свој кодекс ради санкционисања одређених повреда етике у науци, предложена је
комисија која ће радити на предлогу овог кодекса у саставу: др Алексеј Тарасјев, др Мирјана
Михаиловић и Јасна Саватовић, руководилац Административно правне службе,
- у вези захтева Института за стицање статуса института од националног значаја за
Републику Србију, Одбор за акредитацију научноистраживачких организација донео је
позитивну одлуку о акредитацији, ускоро треба да буде одржана седница Владе РС која на
основу ове одлуке доноси акт о стицању статуса националног института, тај акт ће бити
објављен у Службеном гласнику РС,
- ускоро ће бити одржан сасатанак у вези опреме коју би требало наручити за
научноистраживачки рад,
- од марта месеца др Бојан Кениг није запослен у Институту са пуним радним временом тако
да му због тога престаје чланство у Научном већу, нови члан НВ је др Бранислав Шилер који
је следећи кандидат са листе по броју гласова за мандатни период 2017 – 2019. године, у
овом случају Научно веће нема обавезу гласања већ само верификације новог члана коме од
ове седнице почиње да тече мандат,
- председник НВ је обавестио веће да су, након захтева за категоризацију монографија
упућених МНО за биологију и МНО за биотехнологију и пољопривреду од председника тих
МНО стигли званични одговори, МНО за биологију је извршио категоризацију монографија
док је председник МНО за биотехнологију и пољопривреду обавестила да тај МНО не врши
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такву категоризацију већ само усваја листу реномираних издавача која олакшава
категоризацију на основу Правилника. Важећа листа реномираних издавача је била такође
послата у прилогу. Оба дописа биће прослеђена свим истраживачима на ИБИСС.
X
Поводом предлога др Иване Бјелобабе, истраживача у Одељењу за неуробиологију, за
измену и допуну Правилника о спровођењу поступка и начину стицања звања истраживача у
Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ бр. 01-1976/2016 у делу који се
односи на јавно објављивање покретања поступка за стицање научног и истраживачког
звања истраживача као и објаву извештаја о кандидату на интернет страници Института
у електронској форми, у дискусији су изнети и следећи ставови:
- да је на основу анализа званичних интернет страница института у саставу Универзитета у
Београду (ради провере шта се јавно објављује од материјала који се односи на поступак за
стицање истраживачког и научног звања истраживача укључујући извештај о кандидату као
и осталу документацију која је у вези са тим,) констатовано да одређени број института
ставља извештаје на сајт,
- да се на институтски сајт може ставити обавештење о покренутом поступку за избор у
звања са навођењем чланова комисије, али што се тиче стављања извештаја о кандидату
треба прво одлучити у којој фази поступка би се тај извештај ставио на сајт, уколико се
ставља пре седнице Већа онда се може третирати као радна верзија имајући у виду да се у
том периоду могу на тај извештај давати примедбе, а на седници Већа се могу вршити
корекције извештаја тако да та верзија извештаја није финална,
- да би цео тај поступак око јавне објаве извештаја и остале документације захтевао додатно
ангажовање за техничку припрему ове документације ради стављање на сајт Института
имајући у виду да за то немамо довољно одговарајућег кадра,
- да нема разлога да се институтски сајт не унапређује са додатним информацијама о
активностима НВ у вези покретања поступака за стицање звања као и осталим подацима који
се односе на кандидате за стицање звања, такође не прихватајући друге изнете ставове да је
тај цео поступак око јавне објаве технички захтеван,
- да би извештаје о кандидатима требала јавно да објави Комисија за стицање научних звања
МПНТР која доноси одлуку о избору кандидата у научна звања тако да је тај извештај
коначан и валидан, наше НВ само предлаже кандидата за избор у одређено звање тако да би
коначно решење у вези јавне објаве извештаја требала да реши ова комисија,
- да је у Институту и до сада у потпуности била заступљена јавност рада, седнице Научног
већа и колегијума руководилаца пројеката су јавне, сва општа акта се јавно објављују и
свима су доступна, анализа која је урађена обухватила је само институте у саставу
Универзитета у Београду, требало би урадити свеобухватнију анализу за све универзитете,
потребно је да се образује радна група које ће то урадити,
- да треба прихватити предлог да се убудуће објави обавештење о покретању поступка за
избор у звање на сајту Института, а не у дневном листу „Политика“ као до сада, да на сајту
треба објавити сва општа акта Института као и да треба објавити састав Научног већа и
друге информације које су везане за рад овог стручног тела, да је на тај начин јавност рада у
потпуности обезбеђена, да се извештаји о кандидатима за избор у звања не објављују јавно
на сајту док су у поступку одлучивања јер су исти подложни могућим корекцијама, одлуке
Научног већа које су условне не треба објављивати на сајту, ту врсту објаве треба да ради
Комисија за стицање научних звања МПНТР након доношења одлуке о избору у научна
звања,
- да избори за наставна звања теку у потпуности друкчије него за научна звања, да се
извештаји за избор за редовне професоре јавно не објављују,
- да би требали сви институти да постигну сагласност око јавне објаве извештаја за изборе у
звања.
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По окончаној дискусији, др Алексеј Тарасјев, председник НВ, ставио је на гласање 2
предлога из текста др Иване Бјелобабе:
1. да се у чл. 7. Правилника дода нови став 3. који гласи: Покретање поступка за стицање
научног и истраживачког звања објављује се на интернет страници Института;
2. да се у чл. 11. Правилника дода нови став 2. који гласи: Сматра се да је извештај из
става 1. овог члана доступан јавности ако је изложен у библиотеци Института и
објављен на интернет страници Института у електронској форми.
Чланови НВ су једногласно усвојили предлог 1.
Чланови НВ су за предлог 2. гласали са 10 гласова ЗА, 14 је гласало ПРОТИВ, и 2 члана
су била УЗДРЖАНА тако да је констатовано да овај предлог није усвојен.
Истовремено, чланови НВ су једногласно сагласили да у чл. 11. Правилника треба додати да
се извештај о кандидату налази у библиотеци Института имајући у виду да то у досадашњем
тексту Правилника није било наведено.
На крају седнице је дат предлог да се на следећој седници разматра иницијатива да се
извештаји о кандидатима за избор у звања пошаљу члановима НВ електронском поштом
истовремено са стављањем извештаја у библиотеку ради јавне доступности.

*

*

*

Седница је завршена у 11,55 часова.

Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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