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                                                         З А П И С Н И К        

 

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

Станковић", одржане дана 08.07.2019.године, са почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 18 чланова. 

 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана,  др Благојевић Душко,                    

др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина, др Григоров 

Илијана, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Митровић 

Мирослава, др Михаиловић Мирјана, др Несторовић Наташа, др Павловић Слађан,                     

др Петковић Бранка, др Пешић Милица, др Стојановић Ивана, др Филиповић Бранко,                

др Шилер Бранислав.  

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Бојовић Срђан, др Видаковић Мелита, др Игњатовић 

Ђурђица, др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, др Мишић Данијела, др Павловић Павле,    

др Пауновић Момир, др Перић Матаруга Весна, др Саксида Тамара, др Суботић Ангелина, 

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 XVI редовне седнице Научног већа; 

      2.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Даница Павловић – научни сарадник; 

      3.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

           - др Биљана Бурсаћ – виши научни сарадник, 

           - др Наташа Томашевић Коларов – виши научни сарадник,  

           - др Дејан Стојановић – виши научни сарадник,  

           - др Смиља Тодоровић – научни сарадник,  

           - др Марија Рајичић – научни сарадник; 

       4. Покретања поступка за стицање истраживачког звања: 

           - Марина Костић – истраживач сарадник; 

           д о п у н а  

           - Анђелика Калезић – истраживач сарадник; 

       5.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

             студијских  боравака и специјализација; 

       6.  Обавештења; 

       7.  Разно. 

 
Др Слађан Павловић, заменик председника НВ, отворио је XVII редовну седницу НВ. 

Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред.  

 

I 

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

 кoja je одржанa 28.05.2019. године.   
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II 

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

стицање научног звања: 

 

*научни сарадник за: 

- др Даницу Павловић – истраживача из Института за физику Универзитета у Београду. 

 

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. 

 

III 

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

стицање научног звања: 

 

* виши научни сарадник за: 

- др Биљану Бурсаћ, истраживача у Одељењу за биохемију. 

Института; КОМИСИЈА у саставу: председник др Гордана Матић – научни саветник 

ИБИСС; чланови   др Ана Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС и др Горан 

Корићанац – научни саветник Института за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у 

Београду; 

- др Наташу Томашевић Коларов, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију 

Института; КОМИСИЈА у саставу: председник др Тања Вуков – виши научни сарадник 

ИБИСС; чланови   др Ана Ивановић – редовни професор Биолошког факултета   

Универзитета у Београду и др Милена Цвијановић – виши научни сарадник ИБИСС; 

- др Дејана Стојановића, истраживача у Институту за низијско шумарство и животну 

средину Универзитета у Новом Саду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Срећко Б. 

Ћурчић – редовни  професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; чланови                

др Весна Перић Матаруга – научни саветник ИБИСС, др Милена Влаховић – виши научни 

сарадник ИБИСС и др Лариса Илијин – виши научни сарадник ИБИСС; 

 
* научни сарадник за: 

- др Смиљу Тодоровић, истраживача у Одељењу за неуробиологију Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни 

сарадник ИБИСС; чланови др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС и др Данијела 

Лакета – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду; 

- др Марију Рајичић, истраживача у Одељењу за генетичка истраживања Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Тања Аднађевић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови др Михаило Јелић – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду и  

др Јелена Благојевић – научни саветник ИБИСС. 

 

                                                                               IV 

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

стицање истраживачког звања: 
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* истраживач сарадник за: 

- Марину Костић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института; КОМИСИЈА 

у саставу: председник др Ана Ћирић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови др Јасмина 

Гламочлија – научни саветник ИБИСС и др Бранка Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС; 

- Анђелику Калезић, истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник проф. др Бато Кораћ – научни саветник ИБИСС; чланови др Александра 

Јанковић – виши научни сарадник ИБИСС и др Александра Кораћ – редовни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

 

                                                                               V 

 
Др Слађан Павловић, заменик председника НВ, обавестио је присутне да је у периоду 

између две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства: 

 

- др ДАНИЈЕЛЕ МИШИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду 16.06.2019. године до 

13.09.2019. године, ради боравка на Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of 

Sciences (SIMM), који ће се одвијати у Шангају, Кина, 

- др ЂУРЂИЦЕ ИГЊАТОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место 

вишег истраживача у Одељењу за биохемију Института, у периоду 08.09.2019. године до 

11.09.2019. године, ради учешћа на научном скупу „Probiotics, prebiotics & new foods“, који 

ће се одржати у Риму, Италија, 

- ЈЕЛЕНЕ ЋОРОВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду 02.09.2019. године до 06.09.2019. 

године, ради учешћа на међународном научном скупу – SEH 20
th

 European Congress of 

Herpetology, који ће се одржати у Милану, Италија, 

- др СРЂАНА КЕСИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача у 

Одељењу за неурофизиологију Института, у периоду 30.09.2019. године до 04.10.2019. 

године, ради учешћа на коференцији „Big Brain 2019“ , која ће се одржати у Москви, Русија, 

- др АЛЕКСЕЈА ТАРАСЈЕВА, научног саветника, распоређеног на радно место 

истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду 

04.06.2019. године до 07.06.2019. године, ради учешћа на састанку Ad Hoc Tehnical Expert 

Group on Synthetic Biology, који ће се одржати у Монтреалу, Канада и у периоду 22.06.2019. 

године до 24.06.2019. године, ради учешћа на UNEP/GEF Project for Building Capacity for 

Effective Participation in the Biosafety Clearing House (BHC Project), који ће се одржати у 

Турској. 

- др МАРКА МИЛЕРА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача у 

Одељењу за цитологију Института, у периоду 07.09.2019. године до 10.09.2019. године, ради 

учешћа на „42
nd

 Annual Meeting of the European Thyroid Association“, који ће се одржати у 

Будимпешти, Мађарска, 

- др НАТАШЕ ТОМАШЕВИЋ КОЛАРОВ, научног сарадника, распоређене на радно 

место истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду 02.09.2019. 

године до 07.09.2019. године, ради учешћа на „20
th

 SEH – European Congress of Herpetology“, 

који ће се одржати у Милану, Италија, 

- АНЕ КИЈАНОВИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег 

асистента у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду 02.09.2019. године до 

07.09.2019. године, ради учешћа на „20
th

 SEH – European Congress of Herpetology“, који ће се 

одржати у Милану, Италија, 

- МАРКА МИРЧА, истраживача приправника, распоређеног на радно место млађег 

асистента у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду 02.09.2019. године до 

07.09.2019. године, ради учешћа на „20
th

 SEH – European Congress of Herpetology“, који ће се 

одржати у Милану, Италија, 
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- др АНЕ ЂОРЂЕВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача у Одељењу за биохемију Института, у периоду 12.06.2019. године до 

15.06.2019. године, ради студијског боравка на промотивној тури We Inspire You! која ће се 

одвијати у Линцу, Аустрија и Љубљани, Словенија, 

- др АЛЕКСАНДРА УРОШЕВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место 

истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду 02.09.2019. године 

до 07.09.2019. године, ради учешћа на „20
th

 SEH – European Congress of Herpetology“, који ће 

се одржати у Милану, Италија, 

- др ЈЕЛКЕ ЦРНОБРЊЕ-ИСАИЛОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место 

истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду 

01.06.2019. године до 30.06.2019. године, ради продужења студијског боравка на 

Универзитету у Илиноису, у лабораторији др Кристофера Филипса, који ће се одвијати у 

Урбана-Шампању, Илиноис, САД,   

- МИРНЕ ЈОВАНОВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за неуробиологију Института, у периоду 19.06.2019. године до 22.06.2019. године, 

ради учешћа на конференцији Paris Redox 2019, која ће се одржати у Паризу, Француска, 

- др МАРГАРЕТЕ КРАЧУН-КОЛАРЕВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно 

место истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду 

10.06.2019. године до 11.06.2019. године, ради интеркалибрације 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, 

- МАЈЕ МИЛИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег асистента 

у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду 29.06.2019. године до 03.07.2019. 

године, ради учешћа на међународној конференцији Gibberellins 2019, која ће се одржати у 

Оломоуцу, Чешка Република, 

- КАТАРИНЕ ХОЧЕВАР, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег 

асистента у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду 19.08.2019. године до 

24.08.2019. године, ради учешћа на „The 2019 Congress of the European Society for 

Evolutionary Biology – ESEB2019“, који ће се одржати у Турку, Финска, 

- др СУЗАНЕ ЖИВКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача у Одељењу за физилогију биљака Института, у периоду 23.09.2019. године до 

27.09.2019. године, ради учешћа на конференцији „TWENTY-FIRST INTERNATIONAL 

SUMMER SCHOOL ON VACUM, ELECTRON AND ION TECHNOLOGIES“, која ће се 

одвијати у Созополу, Бугарска, 

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

саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду 25.06.2019. године до 

27.06.2019. године, ради боравка на Institute of Specific Prophylaxis abd Tropical Medicine,  

који ће се одвијати у Бечу, Аустрија; 

- др БРАНКА КАРАЏИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за екологију Института, у периоду 25.06.2019. године до 30.06.2019. 

године, ради реализације међународног пројекта „Елаборат о процени утицаја на животну 

средину изградње ХЕ Комарница“, који ће се одвијати у Плужинама, Црна Гора,  

- др СНЕЖАНЕ ЈАРИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача у Одељењу за екологију Института, у периоду 25.06.2019. године до 30.06.2019. 

године, ради реализације међународног пројекта „Елаборат о процени утицаја на животну 

средину изградње ХЕ Комарница“, који ће се одвијати у Плужинама, Црна Гора, 

- др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника 

директора Института, у периоду 25.06.2019. године до 27.06.2019. године, ради учешћа на 

“17
th

 Standing Working Group Meeting of the ICPDR”, који ће се одржати у Будимпешти, 

Мађарска, 
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- др НАТАШЕ ПОПОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду 25.06.2019. године до 

27.06.2019. године, ради учешћа на “17
th

 Standing Working Group Meeting of the ICPDR”, који 

ће се одржати у Будимпешти, Мађарска, 

- др МАЈЕ РАКОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду 25.06.2019. године до 

27.06.2019. године, ради учешћа на “17
th

 Standing Working Group Meeting of the ICPDR”, који 

ће се одржати у Будимпешти, Мађарска,  

- ДЕЈАНА СТОЈКОВИЋА, истраживача припавника, распоређеног на радно место млађег 

асистента у Одељењу за фоизиологију биљака Института, у периоду 02.07.2019. године до 

10.07.2019. године, ради боравка на Биотехничком факултету, Центру за субтропске културе, 

у оквиру билатералног пројекта „Биоконтрола фитопатогених гљива природним 

производима пореклом из субтропских биљака реда Rosales“, који ће се одвијати у Бару, 

Црна Гора, 

- МАРИНЕ КОСТИЋ, истраживача припавника, распоређене на радно место млађег 

асистента у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду 02.07.2019. године до 

07.07.2019. године, ради боравка на Биотехничком факултету, Центру за субтропске културе, 

у оквиру билатералног пројекта „Биоконтрола фитопатогених гљива природним 

производима пореклом из субтропских биљака реда Rosales“, који ће се одвијати у Бару, 

Црна Гора, 

- др АНЕ ЋИРИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду 02.07.2019. године до 

07.07.2019. године, ради боравка на Биотехничком факултету, Центру за субтропске културе, 

у оквиру билатералног пројекта „Биоконтрола фитопатогених гљива природним 

производима пореклом из субтропских биљака реда Rosales“, који ће се одвијати у Бару, 

Црна Гора. 

 

Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства: 

 

- др МИЉАНЕ МОМЧИЛОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место 

вишег истраживача у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 22.09.2019. године 

до 26.09.2019. године, ради учешћа на Serbian-Bavarian Higher Education Day, који ће се 

одржати у Бамбергу, Немачка, 

- КАТАРИНЕ ЈОВИЧИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 25.09.2019. године до 

28.09.2019. године, ради учешћа на Међународној Конференцији о заштити биодиверзитета, 

која ће се одржати у Сибињу, Румунија. 

- др ТИЈАНЕ БАЊАНАЦ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 11.07.2019. године до 12.07.2019. 

године, ради присуства састанку са колегама са Биотехничког факултета Универзитета у 

Љубљани, који ће се одржати у Љубљани, Словенија. 

 

                                                                               VI 
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације: 

 

- предлог новог Закона о науци и истраживањима се налази од 26.06. у скупштинској 

процедури, образована је радна група која ради на изради Правилника о институционалном 

финансирању, 

- Фонд за науку Републике Србије организује радионицу за припрему предлога пројеката у оквиру 

Програма за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС), радионица ће се одржати 12.07. у свечаној 

сали Српске академије наука и уметности (САНУ), 

http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2019/06/promis/
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- ускоро ће бити расписан тендер за набавку опреме, у складу са договором са 

руководиоцима пројеката, 

- др Ивана Бјелобаба, председник Етичка комисија за заштиту добробити огледних животиња 

ИБИСС, обавестила је присутне да ће Етичка комисија припремити 6-месечни извештај о 

раду и доставити га Научном већу на разматрање на првој седници у септембру месецу, на 

предходној седници Етичке комисије је договорено да ова комисија припреми предлог  

измене и допуне Правилника о раду Етичке комисије ради усклађивања појединих чланова са 

Законом о добробити животиња као и употребе нових формулара за акредитацију 

експеримената, предложено је да се у септембру организује и курс за све кориснике 

Одгајалишта животиња како би био олакшан прелазак на нове процедуре при издавању 

дозволе за рад са огледним животињама, у предходном периоду Одгајалиште животиња у 

оквиру Института је добро функционисало, уз поштовање принципа етичке огледне 

процедуре при вршењу интервенција на животињама у научноистраживачке сврхе.  

   

                                                                               VII 

1. Приликом израде извештаја комисије образоване ради спровођења поступка за стицање 

научног звања, обавезно је приложити потврду руководиоца пројекта да је истраживач – 

кандидат за стицање научног звања виши научни сарадник и научни саветник, учествовао у 

реализацији одређеног пројекта или подпројекта. 

 

2. У септембру ће бити објављен списак националних научних часописа чија је 

категоризација у току. 

 

  

                                                            *               *               *      

 

       Седница је завршена у 10,35 часова. 

                                                                                                              

                                                                                                                           Заменик           

  Записничар                                                                                       председника Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                       Др Слађан Павловић 


