ЗАПИСНИК
са II ванредне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања “Синиша
Станковић” одржане 13.09.2018. године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 23 члана.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Видаковић Мелита,
др Војновић Милутиновић Данијела, др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана,
др Ђикановић Весна, др Илијин Лариса, др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања,
др Митровић Мирослава, др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела, др Павловић
Слађан, др Пауновић Момир, др Перић Матаруга Весна, др Петковић Бранка,
др Саксида Тамара, др Соковић Марина, др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина,
др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко, др Вујошевић Младен,
др Вуков Тања, др Ђорђевић Ана, др Несторовић Наташа, др Павловић Павле,
др Пешић Милица.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Разматрање нацрта Закона о Фонду за науку Републике Србије.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је II ванредну седницу НВ.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред.
I
На позив Заједнице института Србије да ИБИСС достави примедбе на нацрт Закона о
Фонду за науку Републике Србије, др Алексеј Тарасјев, председник НВ, послао је
електронским путем члановима НВ као и свим истраживачима ИБИСС на разматрање
нацрт наведеног закона ради достављања примедби, предлога и сугестија, у циљу
обједињавања и припреме заједничког става Научног већа ИБИСС.
Све пристигле појединачне примедбе чланова НВ као и осталих истраживача су
обједињене у заједнички текст о коме се водила дискусија.
Пре дискусије о нацрту Закона о Фонду за науку РС, чланови НВ су упознати са
дописом који је Заједница института Србије упутила ресорном министарству. У овом
допису су изнети ставови ЗИС-а у вези са предстојећим изменама прописа који
регулишу научноистраживачку делатност, а посебно имајући у виду нацрт Закона о
Фонду за науку РС о коме је у току јавна расправа.

Сви чланови НВ су једногласно дали подршку овом допису односно изнетим
ставовима ЗИС-а у вези са предстојећим изменама закона и реформом науке у циљу
стварања бољих услова за обављање научноистраживачку делатност.
Поводом расправе о предложеном нацрту Закона о Фонду за науку РС, чланови
Научног већа су разматрали све појединачне примедбе истраживача и након опширне
дискусије, једногласно су утврдили и усвојили следеће опште примедбе и појединачне
предлоге:
Опште примедбе
1. Нацрт Закона о Фонду за науку Републике Србије је тешко пратити без познавања
основних намера и решења о укупној организацији науке која треба да регулише нови
Закон о научноистраживачкој делатности, јер је Закона о Фонду за науку Републике
Србије само део сета закона којима се редефинише научни простор Републике Србије,
а за који је Закон о научноистраживачкој делатности кровни и основни. Због свега
наведеног, сет ових закона би требало разматрати истовремено.
2. У Закону прецизирати да право учешћа по јавном позиву за доделу средстава Фонда
треба да имају искључиво акредитоване научноистраживачке организације; поред
усмерења на развој и апликативност неопходно је посебно стимулисати и развој
основних истраживања.
3. Да се Управни одбор Фонда образује на начин како је то уређено при изборру за
одређена тела у систему научноистраживачке делатности где се чланови Управног
одбора именују са листе кандидата коју предлаже Конференција универзитета Србије,
Заједница института Србије, САНУ и сл.
4. Потребно је прецизно и јасно дефинисати следеће појмове и изразе из Нацрта Закона
о Фонду за науку Републике Србије:
- стручна подршка истраживачима (чл.2 став2.),
- начин на који се обезбеђује финансирање пројеката (чл.3 став 2.),
- финансирање промоције науке (чл. 6. став 11.); да ли се ово финансирање врши на
основу Закона о научноистраживачкој делатности или на основу Закона о Фонду за
науку РС,
- слободна новчана средства Фонда и други извори (чл. 7. тачка 5 и 6),
- критеријуми за учешће Фонда у суфинансирању (чл. 9. став 1.),
- млађе старосно доба (чл. 14. став 3.),
- постдокторанди (чл. 18. тачка 4.).
5. Потребно је прецизно и јасно дефинисати Законом о Фонду за науку Републике
Србије или подзаконским актима донетим у складу са овим законом, критеријуме за
финасирање одређених програма и пројеката средствима Фонда, имајући у виду да је
предвиђено да програмски одбори предлажу Научном савету Фонда листу пројеката
који ће бити финансирани у оквиру сваког Програма.

Појединачни предлози
- чл. 9.
Предлог за измену и/или допуну: Фонд може учествовати и у
програма, пројеката и других активности ако их организују
међународне организације, финансијске институције и тела или друга
правна лица, акредитована за научноистраживачку делатност,
министарства надлежног за научноистраживачку делатност.

суфинансирању
и финансирају
страна и домаћа
уз сагласност

Образложење: Фонд не треба да служи за друге сврхе осим научно-истраживачке.
Уколико се не усважи овај предлог за измену, овај став би се могао односити и на
пројекте, програме или активности који немају научни циљ.
- чл. 14. став 2.
Предлог за измену и/или допуну: Научни савет Фонда именује министар надлежан за
научноистраживачку делатност, на основу јавног позива, на период од две године, са
могућношћу још једног именовања.
Образложење: То је мандат чије је трајање прихваћено као законско решење за разна
друга стручна тела.
- чл. 18. тачка 6.
Предлог за измену и/или допуну: САРАДЊА – Програм стратешке подршке
међународној сарадњи и укључивањупојединаца, тимова и институција у релевантне
међународне пројекте (Хоризонт2020 и друге). Брисати: Подршка истраживањима и
развоју тимова који су остварили завидан резултат на позивима Хоризонт 2020 (и
другим одговарајућим), али нису добили финансирање (Seal of Excellence).
Образложење: „Seal of Excellence“ програм мора имати стриктне пропозиције и Фонд
може расписати конкурс за овај тип пројеката, али са тачно дефинисаним условима.
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Седница је завршена у 11,35 часова.

Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев

