ЗАПИСНИК
са XI редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 03.12.2018.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 22 чланa.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,
др Вујошевић Младен, 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 Несторовић Наташа, др Павловић Павле,
др Павловић Слађан, др Петковић Бранка, др Пешић Милица, др Соковић Марина,
др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић
Данијела, др Вуков Тања, др Ђорђевић Ана, др Пауновић Момир, др Перић Матаруга Весна,
др Саксида Тамара, др Тарасјев Алексеј.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са X редовне седнице Научног већа;
2. Усвајање записника са III ванредне седнице Научног већа;
3. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Зорица Поповић – научни саветник,
- др Рада Матић – научни саветник,
- др Драган Чакмак – научни саветник,
- др Марија Бурсаћ Митровић – научни сарадник;
4. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Зорана Орешчанин Душић – научни саветник,
- др Светлана Деспотовић – виши научни сарадник,
- др Александра Попов Александров – виши научни сарадник;
5. Покретање поступка за реизбор научног звања:
- др Слађана Тодоровић – виши научни сарадник,
- др Јасмина Несторовић Живковић – научни сарадник;
6. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- др Маја Србован – истраживач сарадник,
- Сања Јелача – истраживач приправник,
- Милица Првуловић – истраживач приправник;
7. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- Марија Степановић – истраживач сарадник,
- Марта Деспотовић – истраживач приправник,
- Дејан Стојковић – истраживач приправник;
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8. д о п у н а: Именовање чланова Етичке комисије за заштиту добробити
огледних животиња у Институту за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", за мандатни период 2018 – 2020. године.
9. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
10. Обавештења;
11. Разно.
Др Слађан Павловић, заменик председника НВ, отворио је XI редовну седницу НВ.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допуном.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са X редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 29.10.2018. године.
II
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са III ванредне седнице Научног већа
кoja je одржанa 22.11.2018. године.
III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*научни саветник за:
- др Зорицу Поповић – истраживача у Одељењу за екологију,
- др Раду Матић – истраживача у Одељењу за екологију,
- др Драгана Чакмака – истраживача у Одељењу за екологију.,
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате–
извештаје о кандидатима, након излагања председника сваке појединачне комисије о сваком
кандидату посебно, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника једногласно су
донели одлуку да се кандидати предложе за стицање траженог звања.
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.
*научни сарадник за:
- др Марију Бурсаћ Митровић – сарадника у настави на Медицинском факултету
Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.
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.
Усвојени предлог ће, са потребном документацијом, бити упућен 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:
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* научни саветник за:
- др Зорану Орешчанин Душић, истраживача у Одељењу за физиологију Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Душко Благојевић – научни саветник ИБИСС;
чланови проф. др Михајло Спасић – научни саветник ИБИСС, др Александра Николић
Кокић – научни саветник ИБИСС и др Сободан Миловановић – редовни професор
Биолошког факултета Универзитета у Београду (у пензији).
* виши научни сарадник за:
- др Светлану Деспотовић, истраживача у Одељењу за физиологију Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Слађан Павловић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Синиша Ђурашевић – ванредни професор Биолошког факултета
Универзитета у Београду и др Зорица Саичић – научни саветник ИБИСС.
- др Александру Попов Александров, истраживача у Одељењу за екологију Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Милена Катарановски – научни саветник ИБИСС;
чланови др Ивана Мирков – виши научни сарадник ИБИСС и др Драгана Вучевић –
редовни професор Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду.
V
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор научног звања:
*виши научни сарадник за:
- др Слађану Тодоровић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС и др Душица Јаношевић – ванредни
професор Биолошког факултета Универзитета у Београду.
- др Јасмину Несторовић Живковић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака
Института; КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Мишић – научни саветник
ИБИСС; чланови др Сузана Живковић – виши научни сарадник ИБИСС и др Анета
Сабовљевић – ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду.
VI
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- др Мају Србован – истраживача који није запослен у Институту;
*истраживач приправник за:
- Сању Јелачу – студента докторских студија на Биолошкомфакултету Универзитета у
Београду,
- Милицу Првуловић – 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.
VII
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање истраживачког звања:
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* истраживач сарадник за:
- Марију Степановић, истраживача приправника у Одељењу за неуробиологију;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Јелена Динић – виши научни сарадник ИБИСС;
чланови др Милица Пешић – научни саветник ИБИСС и др Ана Подолски Ренић – научни
сарадник ИБИСС,
* истраживач приправник за:
- Марту Деспотовић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у
Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Милена Катарановски – научни саветник
ИБИСС; чланови др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС и др Ивана Мирков –
виши научни сарадник ИБИСС,
- Дејана Стојковића, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у
Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Марина Соковић – научни саветник
ИБИСС; чланови др Јасмина Гламочлија – научни саветник ИБИСС и др Ана Ћирић – виши
научни сарадник ИБИСС.
VIII
Након разматрања Извештаја о раду Етичке комисије за заштиту добробити огледних
животиња у Институту за биолошка истраживања “Синиша Станковић” за период 2016 –
2018. године, чланови НВ су га једногласно усвојили.
У поступку именовања чланова Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња у
Институту за биолошка истраживања “Синиша Станковић”, за период 2018 – 2020. године,
предлог чланова је дала Етичка комисија која је радила у предходном мандату. У писменом
образложењу предлога је наведено да састав Етичке комисије треба да остане исти имајући у
виду досадашњи рад и ангажовање чланова комисије на побољшању услова за одгајање и
боравак животиња у предвиђеном простору, изузев др Иване Стојановић и др Ане Ђорђевић
које због других радних обавеза више нису у могућности да обављају послове за ову
комисију. Уместо именованих, предлог је да се за чланове Комисије именују др Ивана
Бјелобаба, истраживач у Одељењу за неуробиологију и др Јелена Арамбашић Јовановић,
истраживач у Одељењу за молекуларну биологију.
Како није било других предлога, сви присутни чланови НВ су једногласно донели одлуку да
се за чланове Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња у Институту за
биолошка истраживања “Синиша Станковић”, за период 2018 – 2020. године, именују:
1. Проф. др Југослав Васић, ветеринар хирург на Катедри за хирургију Факултета
ветеринарске медицине Универзитета у Београду,
2. Марија Пантелић, доктор ветеринарске медицине у Институту за нуклеарне науке
„Винча“, са искуством у узгоју огледних животиња,
3. Др Тања Вуков, виши научни сарадник у Одељењу за еволуциону биологију ИБИСС, са
искуством примене статистике у истраживањима,
4. Др Саша Маринковић, стручни саветник, председник Фонда за заштиту птица
грабљивица,
5. Др Јелка Црнобрња Исаиловић, научни саветник у Одељењу за еволуциону биологију
ИБИСС,
6. Др Бранко Филиповић, научни саветник у Одељењу за цитологију ИБИСС,
7. Др Ивана Бјелобаба, виши научни сарадник у Одељењу за неуробиологију,
8. Др Јелена Арамбашић Јовановић, виши научни сарадник у Одељењу за молекуларну
биологију,
9. Др Марија Смедеревац Лалић, научни сарадник Института за мултидисциплинарна
истраживања Универзитета у Београду.
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IX
Др Слађан Павловић, заменик председника Научног већа, обавестио је присутне да је у
периоду између две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др АЛЕКСАНДРЕ МЛАДЕНОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене
на радно место вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду
од 07.11.2018. године до 11.11.2018. године, ради учешћа на FOURTH EUROSYPOSIUM ON
HEALTHY AGEING, који ће се одржати у Бриселу, Белгија,
- др ЈЕЛКЕ ЦРНОБРЊЕ-ИСАИЛОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
01.12.2018. године до 31.05.2019. године, ради студијског боравка на Универзитету у
Илиноису, у лабораторији др Кристофера Филипса, који ће се одвијати у Урбана-Шампањ,
Илиноис, САД,
- др МАРГАРЕТЕ КРАЧУН-КОЛАРЕВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно
место истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од
25.11.2018. године до 01.12.2018. године, ради стручне обуке у оквиру билатералног пројекта
„Усклађивање микробиолошких метода за процену квалитета воде реке Дунав“ Србије и
Аустрије (Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften GmbH; Medizinische
Universität Wien), која ће се одвијати у Бечу, Аустрија,
- др ИВАНЕ ЈАРИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за цитологију Института, у периоду од 01.12.2018. године до 30.11.2019. године,
ради постдокторског усавршавања на Ветеринаском факултету Универзитета у Берну, којe ће
се одвијати у Берну, Швајцарска,
- др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника
директора Института, у периоду од 19.11.2018. године до 21.11.2018. године, ради учешћа на
састанку везаном за пројекат Израда плана управљања водама за Црну Гору (Јачање
капацитета за имплементацију Директиве о водама за ЕУ у Црној Гори –
EuropeAid/138151/DH/SER/ME), који ће се одржати у Подгорици, Црна Гора,
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 18.11.2018. године
до 22.11.2018. године, ради учешћа на 13th Workshop „Biological Activity of Metals, Synthetic
Compounds and Natural Products“ (19th–21st November 2018.) , којe ће се одвијати у Софији,
Бугарска.
X
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- Универзитет у Београду је конституисао све органе Универзитета за период 2018 – 2021
године.
Председник Савета УБ је др Александар Поповић, редовни професор Хемијског факултета
УБ.
Председник Већа института УБ је др Милица Марчета Канински, директор Института за
нуклеарне науке „Винча“, заменик предсеника је др Дијана Бугарски, директор Института за
медицинска истраживања.
Чланови Сената УБ испред Већа института УБ су: др Милица Марчета Канински, директор
Института за нуклеарне науке „Винча“, др Јасмина Стевановић, директор Института за
хемију, технологију и металургију, др Дијана Бугарски, директор Института за медицинска
истраживања, др Јелена Беговић, директор Института за генетику и генетичко инжењерство,
др Александар Богојевић, директор Института за физику и др Павле Павловић, директор
Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“.
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Др Марина Соковић, научни саветник у Одељењу за физиологију биљака, изабрана је за
члана Савета УБ.
Др Мелита Видаковић, научни саветник у Одељењу за молекуларну биологију, изабрана је за
представника Већа института у Већу студијa при УБ.
XI
По овој тачки дневног реда није било дискусије.
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*

*

Седница је завршена у 10,55 часова.

Записничар
Јасна Саватовић

Заменик
председника Научног већа
Др Слађан Павловић
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