ЗАПИСНИК
са II редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 23.01.2029.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 23 члана.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Јелена,
др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела, др Гламочлија Јасмина,
др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, 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 Саксида Тамара, др Суботић Ангелина,
др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко, др Вуков Тања, др Илијин Лариса,
др Јојић Вида, др Пешић Милица, др Стојановић Ивана, др Шилер Бранислав.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са I редовне седнице Научног већа;
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Милан Драгићевић – виши научни сарадник,
- др Јелена Милић – научни сарадник;
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Вук Милошевић – научни сарадник;
4. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Ивана Будински – виши научни сарадник,
допуна
- др Катарина Љубисављевић – виши научни сарадник;
5. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Марија Ђорђевић – истраживач сарадник,
- Иван Копривица – истраживач сарадник,
- Богдан Јовановић – истраживач сарадник;
6. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- Бојана Мићић – истраживач сарадник;
допуна
7. Разматрање и усвајање Програма научноистраживачког рада Центра
изузетних вредности ИБИСС и Програма развоја научноистраживачког
подмлатка Центра изузетних вредности ИБИСС;
допуна
8. Извештај о раду Етичке комисије за заштиту добробити огледних
животиња у Институту за биолошка истраживања „Синиша Сатанковић“
за 2019. годину;
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9. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
10. Обавештења;
11. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је II редовну седницу НВ.
Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред, са допунама.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са I редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 26.12.2019. године.
II
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*виши научни сарадник за:
- др Милана Драгићевића, истраживача у Одељењу за физиологију биљака.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат–
извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника и вишег научног
сарадника једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за стицање траженог
звања.
*научни сарадник за:
- др Јелену Милић, запослену у Центру за медицинску биостатистику и информатику
Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат –
извештај о кандидату, сви присутни чланови једногласно су донели одлуку да се кандидат
предложи за стицање траженог звања.
Усвојени предлог за стицање звања научни сарадник биће упућен, са потребном
документацијом, надлежном матичном научном одбору на даљи поступак, а предлог за звање
виши научни сарадник и Комисији за стицање научних звања, ради одлучивања.
III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор научног звања:
*научни сарадник за:
- др Вука Милошевића, специјалисту неурологије у Клиничком центру у Нишу.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду, а нарочито у предходном
изборном периоду, као и увида у реферат – извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ
једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за реизбор траженог звања.
Овај предлог, са потребном документацијом, биће упућен надлежном матичном научном
одбору, на даљи поступак ради одлучивања.
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IV
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* виши научни сарадник за:
- др Ивану Будински, истраживача у Одељењу за генетичка истраживања; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Јелена Благојевић – научни саветник ИБИСС; чланови др Младен
Вујошевић – научни саветник ИБИСС (у пензији), др Драгана Цветковић – ванредни
професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, др Вида Јојић – виши научни
сарадник ИБИСС и др Оливера Бјелић Чабрило – ванредни професор Природноматематичког факултета Универзитета у Новом Саду,
допуна
- др Катарина Љубисављевић, истраживача – повратника из иностранства; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Алексеј Тарасјев – научни саветник ИБИСС; чланови др Тања
Вуков – виши научни сарадник ИБИСС и др Ана Ивановић – редовни професор Биолошког
факултета Универзитета у Београду.
V
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања истраживач сарадник за:
- Марију Ђорђевић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију,
- Ивана Копривицу, истраживача у Одељењу за имунологију,
- Богдана Јовановића, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију.
На основу досадашњих резултата у научноистраживачком раду кандидата, као и доказа о
пријављеној теми докторске дисертације, чланови НВ су констатовали да су испуњени сви
услови за стицање траженог звања, па су једногласно донели такву одлуку.
VI
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- Бојану Мићић, истраживача у Одељењу за биохемију; КОМИСИЈА у саставу: председник
др Данијела Војновић Милутиновић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови др Наташа
Величковић – виши научни сарадник ИБИСС и др Ана Ђорђевић – научни саветник ИБИСС.
VII
Др Мирјана Михаиловић, директор Института, члан Научног већа Института, обавестила је
присутне да је Управни одбор Института, на седници одржаној 21.01.2020. године, донео
одлуку о образовању Центра изузетних вредности за интердисциплинарна истраживања у
биологији Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“. Центар је основан за
цео Институт, у складу са оствареним врхунским и међународно признатим научним и
стручним резултатима у предходних 5 година, свако одељење је утврдило теме за
научноистраживачки рад, сходно томе ће доћи до повезивања и мобилности истраживача
између одељења. Центар има Научни савет у чији састав улазе сви руководиови одељења,
а руководилац Центра је др Павле Павловић. У складу са законом и подзаконским актом,
Институт треба да поднесе Одбору за акредитацију захтев за добијање статуса центра
изузетних вредности. Ради спровођења поступка акредитације треба испунити одређене
услове, а један од услова је и да Научно веће усвоји Програм научноистраживачког рада
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Центра и Програм развоја научноистраживачког подмлатка Центра. Коначан акт о додели
статуса центра изузетних вредности доноси Национални савет за научни и технолошки
развој.
У дискусији поводом ове тачке дневног реда су учествовали: др Ивана Бјелобаба, др Тамара
Саксида, др Наташа Несторовић, др Павле Павловић, др Мелита Видаковић, др Алексеј
Тарасјев, др Јасмина Гламочлија.
У дискусији је речено да је оснивање Центра изузетних вредности за интердисциплинарна
истраживања у биологији веома позитивно, поготово што се оснива за цео Институт јер има
за циљ унапређење квалитета научних истраживања кроз континуиран научноистраживачки
рад у оквиру научне области биологије и сродних области као и постизање највишег нивоа и
истраживачких стандарда научног знања у току развоја Института у наредном периоду.
Центар треба да допринесе већој интеграцији унутар Института, да усклади
научноистраживачки рад између одељења, да помогне младима у стицању ширег обима
знања, да истраживачи буду усмерени једни на друге, да се тиме створи оперативнија група
људи за будући период која ће примењивати и подстицати односно унапређивати
научноистраживачки рад, све у циљу остваривања дугорочних планова и развојних
приоритета, што је и сврха оснивања овог Центра. Сви истраживачи из Института могу да
буду у саставу Центра, то је и потребно ради подстицања заједничких активности које су у
функцији унапређења научноистраживачког рада и квалитета остварених резултата
истраживања.
Такође, у дискусији је наведено да треба извршити одређене корекције у списку
докторанада, треба унети неколико докторанада чија имена недостају као и извршити
одређене техничке корекције ради уједначавања текста.
По окончаној дискусији, др Алексеј Тарасјев, председник НВ, ставио је на гласање:
1. Програм научноистраживачког рада Центра изузетних вредности ИБИСС, који су
чланови НВ једногласно усвојили.
2.

Програм развоја научноистраживачког подмлатка Центра изузетних вредности
ИБИСС који су чланови НВ једногласно усвојили.

VIII
Чланови НВ су разматрали Извештај о раду Етичке комисије за заштиту добробити огледних
животиња у Институту за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, за 2019. годину.
Истовремено, др Ивана Бјалобаба, председник Етичке комисије, информисала је присутне о
одржаним седницама и осталим активностима у раду ове комисије. На предлог Етичке
комисије, усвојене су измене и допуне Правилника о раду Етичке комисије, у циљу
усклађивања са важећим законским прописима из области добробити животиња, а у току је
поступак за доношење новог правилника о раду са животињама. У току извештајног периода
је била организована обука за око 50 истраживача из Института за рад са огледним
животињама. Приказана је табела са бројем употревљених животиња, према соју мишева и
пацова. Предузете су одређене активности на побољшању и унапређењу процедуре
спровођења огледа на животињама за потребе научноистраживачког рада истраживача.
У краћој дискусији, констатовано је да је ова комисија успешно решавала конкретне задатке
из свог домена. За функционисање одгајалишта по вишим стандардима, неопходно је да се
простор за животиње обезбеди изван зграде Института што је и планирано у новом анексу
зграде.
По окончаној дискусији, сви присутни чланови НВ једногласно усвојили Извештај о раду
Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња за 2019. годину.
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IX
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је присутне да је у периоду између две
седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др МИЛИЦЕ МИЛУТИНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место
истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 01.03.2020. године,
до 04.03.2020. године, ради учешћа на конференцији „3rd International Workshop on Plasma
Agriculture (IWOPA 2020), која ће се одржати у Грајфсвалду, Немачка,
- др ВЛАДИМИРА АЈЏАНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 08.06.2020.
године, до 11.06.2020. године, ради учешћа на конференцији 12th Nordic Nutrition Conference,
која ће се одржати у Хелсинкију, Финска,
- др ВЕРИЦЕ МИЛОШЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 08.06.2020. године, до
11.06.2020. године, ради учешћа на конференцији 12th Nordic Nutrition Conference, која ће се
одржати у Хелсинкију, Финска,
- др ИВАНЕ СТОЈАНОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 09.02.2020. године, до
14.02.2020. године, ради похађања курса из области микроскопије у оквиру COST акције
(CORRELATED MULTIMODAL IMAGING IN LIFE SCIENCES), који ће се одржати у
Оеирасу, Португалија,
- ДЕЈАНА СТОЈКОВИЋА, истраживача приправника, распоређеног на радно место млађег
асистента у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 23.04.2020. године, до
30.04.2020. године, ради учешћа на конгресу Ethnopharmacology 2020 – 20th International
Congress of the International Society for Ethnopharmacology, који ће се одржати у Солуну,
Грчка,
- др МАРИЈЕ ИВАНОВ, истраживача сарадника, распоређене на радно место млађег
истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 23.04.2020. године,
до 30.04.2020. године, ради учешћа на конгресу Ethnopharmacology 2020 – 20th International
Congress of the International Society for Ethnopharmacology, који ће се одржати у Солуну,
Грчка,
- МИРНЕ ЈОВАНОВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 12.02.2020. године, до 16.02.2020.
године, ради учешћа на конгресу 41st EORTC-PAMM Winter Meeting, који ће се одржати у
Стокхолму, Шведска.
Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства:
- др СУЗАНЕ ЖИВКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 01.03.2020. године,
до 04.03.2020. године, ради учешћа на конференцији „3rd International Workshop on Plasma
Agriculture (IWOPA 2020)“, који ће се одржати у Грајфсвалду, Немачка,
- др НАТАШЕ ЛОНЧАРЕВИЋ-ВАСИЉКОВИЋ, научног сарадника, распоређене на
радно место истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 01.03.2020.
године, до 28.02.2021. године, ради ангажовања у институту CEDOC Chronic Diseases у
оквиру NOVA Medical School|Faculdade de Ciências Médicas (NMS|FCM) на Universidade
NOVA de Lisboa (UNL), у оквиру ERC-2018-STG 804229 – LIMBO пројекта, које ће се
одвијати у Лисабону, Португалија,
- др АЛЕКСАНДРЕ ПОПОВ АЛЕКСАНДРОВ, научног сарадника, распоређене на радно
место истраживача у Одељењу за екологију Института, у периоду од 20.04.2020. године, до
22.04.2020. године, ради учешћа на LEO Foundation Skin Immunology Research Center Summer
School 2020: A Boost To The Skin Barrier, који ће се одржати у Копенхагену, Данска,
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- др БРАНКЕ ШОШИЋ-ЈУРЈЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 23.05.2020.
године, до 26.05.2020. године, ради учешћа на 22nd European Congress of Endocrinology, који
ће се одвијати у Прагу, Чешка,
- др МАРКА МИЛЕРА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача у
Одељењу за цитологију Института, у периоду од 23.05.2020. године, до 26.05.2020. године,
ради учешћа на 22nd European Congress of Endocrinology, који ће се одвијати у Прагу, Чешка.
X
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- ресорно министарство треба да достави на потписивање уговор о реализацији и
финансирању научноистраживачког рада НИО у 2020. години,
- по Јавном позиву у оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС)
који је расписао Фонд за науку Републике Србије, очекују се ускоро резултати о броју
усвојених пројектних пријава,
- по Јавном позиву у оквиру Програма раног развоја који је расписао Фонд за иновациону
делатност Републике Србије, Институт је предао 11 предлога пројеката од којих ни један
предлог није усвојен,
- на Матичном научном одбору за биологију успешно су прошли извештаји - реферати о
кандидатима за стицање научних звања и прослеђени су Комисији за стицање научниг звања
на даљи поступак,
- дат је предлог да се направи „мустра“ за писање извештаја о кандидату ради спровођења
поступка за стицање научног звања, то ће припремити др Слађан Павловић и др Мирослава
Митровић, све истраживаче треба упознати са тим и послати им ту „мустру“ да би убудуће
писали извештаје на исти начин,
- у случају евалуације научноистраживачких резултата истраживача запослених у Институту
треба обезбедити да Матични научни одбор достави повратну информацију, односно писани
одговор Институту о резултатима тражене евалуације.
XI
Сви присутни чланови НВ су једногласно подржали:
- по захтеву Марине Костић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака, научно је
оправдано да Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” организује научни
скуп – конференцију под називом The second annual conference of Pan-Balkan Alliance of
Natural Products and Drug Discovery Associations којa ће се одржати na Златибору – хотел
Палисад, у периоду од 26. – 29. јуна 2020. године, у циљу презентације научних сазнања и
резултата истраживачке активности у оквиру овог Института у области лекова заснованих на
природним производима као и резултата истраживача из других научних институција у
земљи и иностранству.

*

*

*

Седница је завршена у 11,15 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
6

7

