ЗАПИСНИК
са XIV редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 04.03.2019.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 27 чланова.
Седници присуствују следећи чланови: др Благојевић Душко, др Бојовић Срђан,
др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија
Јасмина, 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,
др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Бјелобаба Ивана, др Вујошевић Младен, др Мијатовић
Сања.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:

/

За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са XIII редовне седнице Научног већа;
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Миа Ракић – виши научни сарадник,
- др Маја Србован – научни сарадник;
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Дијана Крстић Милошевић – виши научни сарадник;
- др Сања Ивковић – виши научни сарадник;
4. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Мариана Станишић – научни сарадник,
- др Сања Будечевић – научни сарадник,
- др Данијел Пантелић – научни сарадник;
5. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Софија Ступар – истраживач приправник,
- Милица Зељковић – истраживач приправник,
- Ана Кијановић – истраживач приправник;
допуна
5a. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- Јована Јовановић – истраживач приправник,
6. Утврђивање предлога за представника Института за биолошка
истраживања “Синиша Станковић” у Већу научних области природних
наука Универзитета у Београду из реда истраживача у научном звању
научног саветника;
7. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
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8. Обавештења;
9. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је XIV редовну седницу НВ и предложио још
једну допуну дневног реда и то да се после тачке 3. дода нова тачка 3а која гласи: Обустава
поступка за реизбор научног звања научни сарадник за др Љиљану Мартаћ.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допунама.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са XIII редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 29.01.2019. године.
II
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*виши научни сарадник за:
- др Миу Ракић – истраживача у Одељењу за неуробиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат–
извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ у звању вишег научног сарадника и
научног саветника једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за стицање
траженог звања.
*научни сарадник за:
- др Мају Србован – истраживача у Одељењу за неуробиологију.
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 предложи за стицање траженог звања.
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 Дијану Крстић Милошевић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака,
- др Сању Ивковић – истраживача у Одељењу за неуробиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду, а нарочито у периоду од
предходног избора у звање, као и увида у реферате – извештаје о кандидатима, сви присутни
чланови НВ у звању вишег научног сарадника и научног саветника једногласно су донели
одлуку да се кандидати предложе за реизбор 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.
IIIа
На предлог др Бранке Петковић, председника Комисије за писање извештаја, да се обустави
поступак за реизбор др Љиљане Мартаћ, истраживача у Одељењу за неурофизиологију, у
звање научни сарадник који је покренут на XII редовној седници Научног већа Института
одржаној 26.12.2018. године, због неиспуњавања услова потребних за подношење извештаја
о кандидату у закононском року као и доношења одлуке о предлогу за поновно стицање
истог научног звања, сви чланови НВ су једногласно донели одлуку о обустави овог
поступка.
IV
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* научни сарадник за:
- др Мариану Станишић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Невена Бањац – научни саветник ИБИСС; чланови
др Славица Нинковић – научни саветник ИБИСС и др Душица Јаношевић – ванредни
професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,
- др Сању Будечевић, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Ана Ивановић – редовни професор Биолошког
факултета Универзитета у Београду; чланови др Сања Маниташевић Јовановић – научни
сарадник ИБИСС и др Ана Вулета – научни сарадник ИБИСС,
- др Данијела Пантелића, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Ивана Момчиловић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Ангелина Суботић – научни саветник ИБИСС и др Душица Јаношевић –
ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду.
V
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживач приправник за:
- Софију Ступар – студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у
Београду,
- Милицу Зељковић – студента докторских студија на Биолошкомфакултету Универзитета у
Београду,
- Ану Кијановић – 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.
Vа
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање истраживачког звања:
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*истраживач приправник за:
- Јовану Јовановић – студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у
Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић – научни саветник
ИБИСС; чланови др Маргарета Крачун Коларевић – научни сарадник ИБИСС и др Јелена
Томовић – научни сарадник ИБИСС.
VI
Универзитет у Београду је послао обавештење да је покренута процедура за конституисање
већа научних области у новом сазиву за наредни трогодишњи мандат.
У вези са тим, потребно је да Институт именује једног представника за Веће научних области
природних наука, ради конституисања овог тела у новом сазиву.
На седници је дат предлог да представник Института у Већу научних области природних
наука Универзитета у Београду поново буде др Весна Перић Матаруга, научни саветник у
Одељењу за физиологију и биохемију инсеката. Именована је и у предходном периоду била
члан овог Већа, уз констатацију предлагача да је добро и професионално обављала своје
дужности тако да је због континуитета у вршењу одређених послова важно да и даље буде
члан овог тела.
Како није било других предлога, овај предлог је стављен на гласање.
Предлог да др др Весна Перић Матаруга буде представник Института у Већу научних
области природних наука Универзитета у Београду једногласно је усвојен.
VII
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду
између две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др ЉИЉАНЕ ТУБИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 15.02.2019. године до 31.01.2020.
године, ради стручног усавршавања на Пољопривредном факултету, Одељење за
молекуларну биологију и радиобиологију, Мендел Универзитет, које ће се одвијати у Брну,
Чешка Република,
- др ВЕРИЦЕ МИЛОШЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 01.07.2019. године
до 03.07.2019. године, ради учешћа на XXIIIth International Congress Phytopharm 2019, који ће
се одржати у Санкт Петербургу, Русија,
- др БРАНКА ФИЛИПОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 01.07.2019. године
до 03.07.2019. године, ради учешћа на XXIIIth International Congress Phytopharm 2019, који ће
се одржати у Санкт Петербургу, Русија,
- др САЊЕ ПЕКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 11.10.2019. године до
15.10.2019. године, ради учешћа на састанку Радних група и Менаџмент комитета у оквиру
COST akcije BM1406 (Ion Channels and Immune Response toward a global understanding of
immune cell physiology and for the new therapeutic approaches, IONCHAN-IMMUNRESPON),
који ће се одржати у Грацу, Аустрија,
- МАРИЈЕ СТЕПАНОВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента
у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 17.02.2019. године до 21.02.2019.
године, ради учешћа на конференцији „Dedicated Meeting of Early Career Investigators“ COST
Akcije CA1407, која ће се одржати у Бриселу, Белгија,
- др МАРИЈЕ ЈАЊИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 18.03.2018. до
17.06.2019. године, ради боравка и обављања огледа у Националном институту за здравље
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(National Institute of Health, NIH), у лабораторији др Станка Стојилковића (Section of Cellular
Signalling, National Institute of Child Health and Human Development), који ће се одвијати у
Бетесди, САД,
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 17.02.2019. године
до 20.02.2019. године, ради учешћа на финалном MC Meetingu COST akcije CM1406 (COST
Action Meeting: COST-MC-MEETING-CM1406) и састанку радне групе WG2 i WG3, који ће
се одржати Фароу, Португал,
- др МАРГАРЕТЕ КРАЧУН-КОЛАРЕВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно
место истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од
17.03.2019. године до 09.04.2019. године, ради стручне обуке у оквиру пројекта Assemble+
(Assotiation of European Marine Biological Laboratories Eypended) у Морској биолошкој
постаји (Пиран), при Националном Институту за Биологију из Љубљане, која ће се одвијати
Пирану, Словенија и у периоду од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године, ради
постдокторског усавршавња у оквиру пројекта МПНТР ТП 37009, на Департману за
Генетичку токсикологију и биологију канцера при Националном Институту за Биологију
Љубљана, која ће се одвијати у Љубљани, Словенија,
- др ЈЕЛЕНЕ САВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 10.06.2019. године
до 13.06.2019. године, ради учешћа на 5. Међународној конференцији биотехнологије
биљака (Plant Biotechnology: Green for good V), која ће се одржати у Оломоуцу, Чешка
Република,
- др ТАТЈАНЕ ЋОСИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 10.06.2019. године до 13.06.2019.
године, ради учешћа на 5. Међународној конференцији биотехнологије биљака (Plant
Biotechnology: Green for good V), која ће се одржати у Оломоуцу, Чешка Република,
- др НИНЕ ДЕВРЊЕ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 10.06.2019. године до 13.06.2019.
године, ради учешћа на 5. Међународној конференцији биотехнологије биљака (Plant
Biotechnology: Green for good V), која ће се одржати у Оломоуцу, Чешка Република,
- БРАНКЕ ПЕЈИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег
асистента у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 01.04.2019. године
до 03.04.2019. године, ради учешћа на састанку саветодавног комитета UNEP/EUROBATS
(24th Meeting of the Advisory Committee), која ће се одржати у Скопљу, Северна Македонија.
Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства:
- др АНЕ ЂОРЂЕВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за биохемију Института, у периоду од 14.03.2019. године до
16.03.2019. године, ради учешћа на научном скупу 2nd ABC (Adipocyte-Brain-Crosstalk)
Symposium, који ће се одржати у Лубеку, Немачка и у периоду од 24.03.2019. године до
27.03.2019. године, ради учешћа на научном скупу Natural products and the Hallmarks of
Chronic Diseases, који ће се одржати u Луксембургу,
- ЈОВАНЕ ЈОВАНОВИЋ, стипендисте МПНТР, ангажоване на Пројекту ТП37009 у
Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 19.03.2019. године до
27.03.2019. године, ради студијског боравка и стручног усавршавања у National Institute for
Biology, Marine Biology Station, које ће се одвијати у Пирану, Словенија и у периоду од
07.04.2019. године до 11.04.2019. године, ради учешћа на конференцији “AdriBioPro2019“,
која ће се одржати у Котору, Црна Гора.
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VIII
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- на 3. редовној седници Управног одбора Института која је одржана 25.02.2019. године,
усвојен је Финансијски извештај Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
за 2018. годину који ће са другом финансијском документацијом бити достављен Агенцији за
привредне регистре ради обраде статистичких података као и за потребе јавног објављивања,
- Управни одбор Института је усвојио Финансијски план и План јавних набавки за 2019.
годину, до сада је спроведен поступак и закључени су уговори за набавку горива за службена
возила, храну за огледне животиње и услуге обезбеђења, а тендер за набавку електричне
енергије је у току,
- завршени су извештаји о наменском трошењу финансијских средстава по пројектима ОИ,
ИИИ и ТР за 2018. годину и спремни су за достављање ресорном министарству, заједно са
осталом документацијом и изводима о утрошку директних материјалних трошкова
ДМТ I /режија,
- поступак за израду Закона о научноистраживачкој делатности је у току, радна група за
израду овог закона је дана дана 28.02. одржала састанак на којем је разматрала све пристигле
примедбе и сугестије на текст нацрта закона, након усаглашавања око прихватања примедби
и предлога за боље решење или формулацију одређених одредби, предлог овог законског
текста ће ући у скупштинску процедуру,
- у Већу института Универзитета у Београду престао је мандат др Павлу Павловићу са
престанком мандата директора Института, а верификован је мандат др Мирјане Михаиловић,
новог директора Института која је истовремено и члан Сената Универзитета у Београду,
- за в.д. директора Фонда за науку је именована др Милица Ђурић Јовичић,
- одржана је седница Сената УБ на којој није било расправе о питањима која су битна за рад
Института, углавном се водила расправа о измени припрема за почетак докторских студија
на неким факултетима у саставу УБ,
- Председништво ЗИС-а je одржало сеницу на којој су формиране радне групе за:
1. - дефинисање принципа и критеријума евалуације института и израде упитника на основу
њих; 2. - припрему новог Правилника о избору у звања усаглашеног са нацртом новог закона
о науци који би реалније и објективније дефинисао услове избора у истраживачка и научна
звања; и 3. - за измену Статута ЗИС. Сваки од ових докумената би пре коначног усвајања на
Председништву ЗИС био достављен на разматрање свим научним већима института који су
чланови ЗИС, са циљем да се усаглашени ставови унутар ЗИС око кључних правилника
понуде ресорном министарству као решење после усвајања новог закона о науци које би у
највећем могућем степену уважило интересе института и истраживача.
IX
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да данашњој седници
присуствује др Срђан Бојовић који је нови члан НВ уместо др Марине Соковић и овом
прилоком му је честитао на чланству у овом стручном телу. Такође, др Тарасјев је обавестио
присутне да је др Младен Вујошевић отишао у пензију дана 30.01.2019. године те му је
престао мандат члана НВ.Уместо њега, члан Научног већа до краја овог мандатног периода
ће бити др Ђурђица Игњатовић, виши научни сарадник 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 10,40 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

*

*
Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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