
1 

 

                                                         

                                                         З А П И С Н И К        

 

са  XIII редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 

Станковић", одржане дана 29.01.2019.године, са почетком у 9.30 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 23 члана. 

 

Седници присуствују следећи чланови: др Благојевић Душко, др Војновић Милутиновић 

Данијела, др Вујошевић Младен, др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана,                             

др Ђикановић Весна,  др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, 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 Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј,                          

др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.  

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Бјелобаба Ивана, др Видаковић Мелита, др Вуков Тања, 

др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Пешић Милица, 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 XII редовне седнице Научног већа; 

      2.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Зорана Орешчанин Душић – научни саветник,    

           - др Ана Ђорђевић – научни саветник,    

           - др Наташа Величковић – научни саветник,    

           - др Светлана Деспотовић – виши научни сарадник, 

           - др Александра Попов Александров – виши научни сарадник, 

           - др Вера Видаковић – научни сарадник,    

           - др Марија Павловић – научни сарадник,    

           - др Драгана Павловић – научни сарадник;    

      3.   Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 

           - др Слађана Тодоровић – виши научни сарадник;    

           - др Јасмина Несторовић Живковић – научни сарадник; 

      4.   Покретање поступка за реизбор научног звања:СКИДА СЕ СА ДНЕВНОГ РЕДА 

           - др Гордана Стојадиновић – научни сарадник 
             д о п у н а – нова тачка 4. 

      4.   Покретање поступка за стицање научног звања: 

           - др Бранка Узелац – виши научни сарадник, 
            - др Маја Србован – научни сарадник; 

      5.   Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

           - Марија Степановић – истраживач сарадник, 

           - Мирна Јовановић – истраживач сарадник, 

           - Тамара Петровић – истраживач сарадник, 

           - Дејан Стојковић – истраживач приправник, 

           - Марта Деспотовић – истраживач приправник; 
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       6.  Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

           - Милица Зељковић – истраживач приправник, 

           - Ана Кијановић – истраживач приправник, 

           - Софија Ступар – истраживач приправник; 

       7.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

             студијских  боравака и специјализација; 

        8.  Обавештења; 

        9.  Разно.                                                                                  
  
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је XIII редовну седницу НВ. 

Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са изменом и допуном.  

 

I 

Чланови НВ су једногласно усвојили записник са XII редовне седнице Научног већа                     

 кoja je одржанa 26.12.2018. године.   

  
II 

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

стицање научног звања: 

 

*научни саветник за: 

- др Зорану Орешчанин Душић – истраживача у Одељењу за физиологију, 

- др Ану Ђорђевић – истраживача у Одељењу за биохемију, 

- др Наташу Величковић – истраживача у Одељењу за биохемију. 

 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате– 

извештаје о кандидатима, након излагања председника комисије о кандидатима др Ани 

Ђорђевић и др Наташи Величковић, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника  

једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање траженог звања.  

 

*виши научни сарадник за: 

- др Светлану Деспотовић – истраживача у Одељењу за физиологију, 

- др Александру Попов Александров – истраживача у Одељењу за екологију. 

 

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.  

 

*научни сарадник за: 

- др Веру Видаковић – истраживача у Одељењу за екологију, 

- др Марију Павловић – истраживача у Одељењу за екологију, 

- др Драгану Павловић – истраживача у Одељењу за екологију. 

 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате– 

извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ једногласно су донели одлуку да се 

кандидати предложе за стицање траженог звања.  
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Сви усвојени предлози ће, са потребном документацијом, бити упућени надлежном 

матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак. 

 

III 

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

реизбор научног звања: 

 

*виши научни сарадник за: 

- др Слађану Тодоровић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 

 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду а нарочито у периоду од 

предходног избора у звање, 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 предлож за стицање траженог звања.  

 

*научни сарадник за: 

- др Јасмину Несторовић Живковић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 

 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду а нарочито у периоду од 

предходног избора у звање, као и увида у реферат– извештај о кандидату, сви присутни 

чланови НВ једногласно су донели одлуку да се кандидат предлож за стицање траженог 

звања.  

 

Сву усвојени предлози ће, са потребном документацијом, бити упућени надлежном 

матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак.  

 

                                                                               IV 

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

стицање научног звања: 

 

*виши  научни сарадник за: 

- др Бранку Узелац, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Снежана Будимир – научни саветник ИБИСС; 

чланови   др Бранка Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС и др Душица Јаношевић – 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

 

* научни сарадник за: 

- др Мају Србован, истраживача у Одељењу за неуробиологију Института; КОМИСИЈА             

у саставу: председник др Марија Јањић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови                     

др Наташа Лончаревић Васиљковић – научни сарадник ИБИСС и др Данијела Лакета – 

доцент 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 Степановић – истраживача у Одељењу за неуробиологију, 

- Мирну Јовановић – истраживача у Одељењу за неуробиологију, 

- Тамару Петровић – истраживача у Одељењу за физиологију; 



4 

 

 

*истраживач приправник за: 

-  Дејана Стојковића – студента докторских студија на Биолошкомфакултету Универзитета 

у Београду, 

- Марту Деспотовић – студента докторских студија на Биолошкомфакултету Универзитета 

у Београду. 

 

На основу реферата – извештаја комисије о кандидатима, са подацима о  

научноистраживачком раду, 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 приправник за: 

- Милицу Зељковић – студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета 

у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Ивана Мирков – виши научни сарадник 

ИБИСС; чланови  др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС и др Александра Попов 

Александров – научни сарадник ИБИСС, 

- Ану Кијановић – студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у 

Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Милена Цвијановић – научни сарадник 

ИБИСС; чланови  др Наташа Томашевић Коларов – научни сарадник ИБИСС и др Тања 

Вуков – виши научни сарадник ИБИСС, 

- Софију Ступар – студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у 

Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Јелена Савић – виши научни сарадник 

ИБИСС; чланови  др Бранка Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС и др Душица 

Јаношевић – ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

 
                                                                            VII 

Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду 

између две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства: 

 

- др САЊЕ КОВАЧЕВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за биохемију Института, у периоду од 08.04.2019. године до 11.04.2019. године, 

ради учешћа на научном скупу „EMBO workshop – Organ crosstalk in energy balance and 

metabolic disease“ који ће се одржати у Санкти Петри, Шпанија, 

- ЉУПКЕ ГЛИГОРОВСКЕ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента 

у Одељењу за биохемију Института, у периоду од 08.04.2019. године до 11.04.2019. године, 

ради учешћа на научном скупу „Organ crosstalk in energy balance and metabolic disease“, који 

ће се одржати у Кадизу, Шпанија, 

- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 21.01.2019. године 

до 23.01.2019. године, ради учешћа на састанку радне групе WG2 i 3 i MC Meetingu Cost 

akcije CM1406 (COST Action Meeting: COST-MC-MEETING-CM1406) који ће се одржати у 

Паризу, Француска и у периоду од 28.01.2019. године до 29.01.2019. године, ради присуства 

одбрани докторске дисертације у својству члана комисије, на Одељењу за молекуларну 

биологију Факултета знаности Универзитета у Загребу, који ће се одржати у Загребу, 

Хрватска. 

 

Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства: 
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- др МИРКА ЂОРЂЕВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача 

у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 11.02.2019. године до 

13.02.2019. године, ради учешћа на састанку радне групе COST akcije CA17127 „Building on 

scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans“, који ће се одржати у 

Порту, Португал, 

- др УРОША САВКОВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача 

у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 11.02.2019. године до 

13.02.2019. године, ради учешћа на састанку радне групе COST akcije CA17127 „Building on 

scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans“, који ће се одржати у 

Порту, Португал, 

- др ЂОРЂА МИЉКОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 04.03.2019. године до 

05.03.2019. године, ради учешћа на EFIS (European Federation of Immunological Societies) 

Strategic Retreat, који ће се одржати у Берлину, Немачка, 

- др БРАНКЕ ШОШИЋ-ЈУРЈЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место 

истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 28.02.2019. године 

до 01.03.2019. године, ради учешћа на састанку Научног одбора Европског ендокринолошког 

друштва, које ће се одржати у Амстердаму, Холандија,  

- МИРНЕ ЈОВАНОВИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег 

асистента у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 18.02.2019. године до 

29.03.2019. године, ради обављања научно-истраживачких делатности  на Институту за 

органску синтезу Летоније (Latvian Institute of Organic Synthesis), у оквиру међународне 

сарадње остварене на COST Akciji (CA17104 New diagnostic and therapeutic tools against 

multidrug resistant tumors), које ће се одвијати у Риги, Летонија, 

- др АЛЕКСАНДРЕ МЛАДЕНОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене 

на радно место вишег истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 

02.02.2019. године до 16.02.2019. године, ради реализације STSM projekta “18α-glycyrrhetinic 

acid-induced activation and translocation of Nrf2 in 5xFAD transgenic mouse model of 

Alzheimer’s disease”, a u okviru COST Akcije 15214 “An integrative action for multidisciplinary 

studies on cellular structural networks (EuroCellNet)”, na Institutu za biologiju, medicinsku hemiju 

i biotehnologiju (Institute of Biology, Medicinal Chemistry and Biotechnology, National Hellenic 

Research Foundation), које ће се одвијати у Атини, Грчка, 

- др ЈАСМИНЕ ЖИВАНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место 

истраживача у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 27.02.2019. године до 

08.03.2019. године, ради обављања научних активности у Институту за ћелијску биохемију и 

генетику, Универзитет у Бордоу, које ће се одвијати у Бордоу, Француска. 

 

                                                                         

                                                                            VIII 

У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације: 

 

- др Павле Павловић, директор Института, обавестио је присутне чланове НВ да је дана 

10.01.2019.г. одржана Конститутивна и 1. редовна седница Управног одбора Института, да је 

на Конститутивној седници за заменика председника Управног одбора једногласно изабрана 

др Мирослава Митровић из реда чланова које је Влади РС предложило Научно веће 

Института, да је на 1. редовној седници кандидат за директора Института др Мирјана 

Михаиловић образлагала свој програм и план рада Института за наредни четворогодишњи 

мандатни период, да је Управни одбор усвојио наведени програм и план рада Института и  

једногласно донео одлуку да се др Мирјана Михаиловић предложи за директора Института 

за период 2019 – 2023. године, предлог Управног одбора са образложењем је упућен 

ресорном министру на сагласност, у року од 24 часа је дата сагласност да др Мирјана 

Михаиловић буде именована за директора Института у наредном мандатном периоду; дана 
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28.01.2019. г. је одржана 2. редовна седница Управног одбора на којој је донета одлука о 

именовању др Мирјане Михаиловић за директора Института, на 4 године, у периоду 2019 – 

2023. године, с тим да ступа на дужност 31.01.2019. године. 

Др Павле Павловић је рекао да је др Мирјана Михаиловић у досадашњем раду предузимала 

низ активности које су у функцији унапређења научноистраживачког рада и развоја 

Института, да је професионално и људски усмерена ка решавању развојних и кадровских 

потреба Института и да је сигуран да ће као директор Института на достојан начин 

предтављати Институт и одржати јединство научног кадра и услова за даљи 

научноистраживачки рад; истовремено, др Павловић се захвалио Научном већу на подршци 

коју је имао за све време трајања мандата као и на заједничком труду у решавању развојних 

потреба Института.    

Др Мирјана Михаиловић се захвалила на подршци и указаном поверењу и истовремено 

изјавила  да ће само заједничким радом са члановима Научног већа и уз њихову подршку 

успети да оствари постављене циљеве и програмом и планом утврђене задатке. Истовремено, 

истакла је да је уз досадашњег директора др Павла Павловића стекла значајно искуство у 

обављању руководећих послова и овом приликом се захвалила др Павлу Павловићу на 

успешном руковођењу Институтом у предходних 8 година, који  је својим радом и залагањем  

успешно промовисао Институт у широј научној заједници и допринео да се даље ради на 

креирању и спровођењу бољих  услова за развој науке у Србији.  

У даљој дискусији је речено да је поступак за избор директора успешно окончан у законском 

року, да је свака фаза овог поступка протекла у оквиру утврђене законске процедуре,  да је 

Институт за време мандата др Павла Павловића добро позициониран у широј научној 

заједници, да је у овом периоду држава препознала успешан научноистраживачки рад 

Института, те да је др Павле Павловић посебну пажњу посветио интересима биолошког 

еснафа и реализацији постављених приоритета у решавању развојних потреба Института.  

Председник Научног већа др Алексеј Тарасјев честитао је др Мирјани Михаиловић на 

именовању на место директора Института и пожелео јој пуно успеха у раду. Изразио је и 

уверење да ће др Михаиловић ову функцију обављати водећи се интересима струке, 

Института и запослених, као што су то чинили и њени претходници. Такође је захвалио 

досадашњем директору др Павлу Павловићу на његовим доприносима, истакавши да је 

током његовог мандата Институт стекао статус института од националног значаја за 

Републику Србију, да је био препознат и утицајан како у Заједници института тако и на 

Универзитету у Београду, као и да је у том периоду знатно узнапредовала сарадња између 

свих релевантних институција из биолошке струке, како кроз Српско Биолошко Друштво 

тако и кроз друге облике делатности; 

 

- др Марина Соковић, научни саветник у Одељењу за физиологију биљака, именована је дана 

24.01.2019. године за вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и 

технолошког развоја – Сектор за науку; 

 

- др Младен Вујошевић, научни саветник, руководилац Одељења за генетичка истраживања, 

члан Научног већа Института, одлази у пензију дана 30.01.2019. године. Председник Научног 

већа др Алексеј Тарасјев пожелео је колеги Вујошевићу сретан одлазак у пензију и захвалио 

му на његовом доприносу развоју ИБИСС. Др Тарасјев је подсетио чланове НВ да је колега 

Вујошевић свој радни век провео у нашем Институту, да је био дугогодишњи руководилац 

одељења и пројекта, те да је у једном периоду обављао и фукнцију председника НВ ИБИСС. 

 

                                                                             IX 

Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да др Марини Соковић 

мирује радни однос у Институту од 24.01.2019. године због именовања на јавну функцију па 

самим тим именована не може да врши функцију члана Научног већа. Уместо ње, члан 

Научног већа до краја овог мандатног периода ће бити др Срђан Бојовић, научни саветник 
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ИБИСС,  као кандидат са највећем бројем добијених гласова међу колегама који нису 

чланови НВ са Листе кандидата за чланове Научног већа за мандатни период 2017 – 2019. 

године  

 

                                                                          *               *               *      

        

Седница је завршена у 11,05 часова. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

  Записничар                                                                                       Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                       Др Алексеј Тарасјев 

 

 


