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                                                         З А П И С Н И К        

 

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

Станковић", одржане дана 28.05.2019.године, са почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 22 члана. 

 

Седници присуствују следећи чланови: др Бојовић Срђан, др Војновић Милутиновић 

Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, 

др Игњатовић Ђурђица, др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, др Митровић Мирослава,            

др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела, др Павловић Павле, др Пауновић Момир,          

др Перић Матаруга Весна, др Петковић Бранка, др Пешић Милица, 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 Илијин 

Лариса, др Павловић Слађан, др Саксида Тамара.     

 

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко, др Ђорђевић Ана, др Несторовић 

Наташа. 

 

За ову седницу предложен је следећи  

 

                                                          Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

      1.  Усвајање записника са XV редовне седнице Научног већа; 

      2.  Усвајање записника са V ванредне седнице Научног већа; 

      3.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Милена Влаховић – научни саветник, 

           - др Мариана Станишић – научни сарадник, 

           - др Милан Марковић – научни сарадник;    

      4.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

           - др Наташа Лончаревић Васиљковић – виши научни сарадник, 

           - др Даница Павловић – научни сарадник;  

      5.  Покретање поступка за реизбор научног звања: 

           - др Љиљана Мартаћ – научни сарадник; 

      6.  Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

           - Љиљана Арсенијевић – 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 XVI редовну седницу НВ. 

Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред.  

 

I 

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

 кoja je одржанa 15.04.2019. године.   
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II 

Чланови НВ су једногласно усвојили записник са V ванредне седнице Научног већа                     

 кoja je одржанa 24.04.2019. године.   

 

III 

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

стицање научног звања: 

 

*научни саветник за: 

- др Милену Влаховић – истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката. 

 

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

извештај о кандидату, уз додатне информације о кандидату дате од стране др Весне Перић 

Матаруга, председника комисије за писање реферата, сви присутни чланови НВ у звању 

научног саветника једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за стицање 

траженог звања.  

 

*научни сарадник за: 

- др Мариану Станишић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака, 

- др Милана Марковића – истраживача који није запослен у Институту за биолошка 

истраживања "Синиша Станковић". 

 

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

извештаје о кандидатима, уз додатне информације о кандидатима дате од стране др Невене 

Бањац, председника комисије за писање реферата за др Мариану Станишић и др Данијеле 

Максимовић Иванић, председника комисије за писање реферата за др Милана Марковића, 

сви присутни чланови НВ једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе 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. 

 

                                                                               IV 

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

стицање научног звања: 

 

* виши научни сарадник за: 

- др Наташу Лончаревић Васиљковић, истраживача у Одељењу за неуробиологију 

Института; КОМИСИЈА у саставу: председник др Селма Каназир – научни саветник 

ИБИСС; чланови   др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС и  

др Надежда Недељковић – редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду; 

 

* научни сарадник за: 

- др Даницу Павловић, истраживача сарадника у Институту за физику Универзитета у 

Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Дајана Тодоровић – виши научни сарадник 

ИБИСС; чланови др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС и др Дејан Пантелић – 

научни саветник Института за физику.   
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                                                                               V 

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

реизбор научног звања: 

 

* научни сарадник за: 

- др Љиљану Мартаћ, истраживача у Одељењу за неурофизиологију Института; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Сања Пековић – научни саветник ИБИСС, др Љиљана Николић – научни 

сарадник ИБИСС и др Слађана Спасић – научни саветник Института за   

мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду. 

 

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

стицање истраживачког звања:   

 

*истраживач приправник за: 

-  Љиљану Арсенијевић – студента докторских студија на Биолошком факултету 

Универзитета у Београду. 

 

На основу реферата – извештаја комисије о кандидату, 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 

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

између две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства: 

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

истраживача у Одељењу за цитологију Института, у периоду  15.09.2019. године до 

20.09.2019. године, ради учешћа на SPP1710 Conference on: Thiol-based switches and redox 

regulation – from microbes to men, која ће се одржати у Сан Фелију де Гришолсу, Шпанија, 

- МАРИЈЕ РАЈИЧИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 20.07.2019. године до 

23.07.2019. године, ради учешћа на 4
th

 B-Chromosome Conference, које ће се одржати у 

Ботуцату, Бразил, 

- др КАТАРИНЕ ХОФМАН, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 24.05.2019. године до 15.10.2020. 

године, ради стручног усавршавања на Универзитетској клиници Вирцбург, које ће се 

одвијати у Вирцбургу, Немачка, 

- др БРАНИСЛАВА ШИЛЕРА, вишег научног сарадника, распоређеног на радно место 

вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, дана 24.04.2019. године, 

ради учешћа на састанку „NATURA 2000 – Bugarska“, који ће се одржати у Софији, Бугарска 

и дана 15.05.2019. године, ради учешћа на састанку „NATURA 2000 – Bugarska“, који ће се 

одржати у Софији, Бугарска, 

- ЈОВАНЕ ЈОВАНОВИЋ, стипендисте МПНТР, ангажоване на Пројекту ТП37009, у 

периоду  06.05.2019. године до 10.05.2019. године, ради теренског истраживања у оквиру 

пројекта „Јарослав Черни“ које ће се одвијати у Црној Гори, 
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- др СТОИМИРА КОЛАРЕВИЋА, спољашњег сарадника на пројекту чији је реализатор 

истраживања ИБИСС, у периоду  06.05.2019. године до 10.05.2019. године, ради теренског 

истраживања у оквиру пројекта „Јарослав Черни“ које ће се одвијати у Црној Гори, 

- МАРИЈЕ ИЛИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду  06.05.2019. године до 

10.05.2019. године, ради теренског истраживања у оквиру пројекта „Јарослав Черни“ које ће 

се одвијати у Црној Гори, 

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

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

06.05.2019. године до 10.05.2019. године, ради теренског истраживања у оквиру пројекта 

„Јарослав Черни“ које ће се одвијати у Црној Гори, 

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

саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду  11.05.2019. године до 

21.05.2019. године, у циљу реализације пројекта 2018093034 „Detection of DNA methylation 

profile changes using FTIR microspectroscopy: a method for possible implementation as a 

diagnostic tool in diabetes“, standard project, Biology-Life Sciences, (grade A+) na ALBA 

sinhrotronu (ALBA 3rd generation Synchrotron Light facility), Cerdanyola del Vallès, која ће се 

одвијати у Барселони, Шпанија, 

- БРАНКЕ ПЕЈИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег 

асистента у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду  01.06.2019. године до 

30.06.2019. године, ради истраживачког боравка на Одељењу за примењену зоологију и 

очување природе Универзитета у Грајфсвалду, који ће се одвијати у Грајфсвалду, Немачка,  

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

директора Института, дана 14.05.2019. године, ради присуства састанку пројекта "План 

управљања водама у Црној Гори", који ће се одржати у Подгорици, Црна Гора, 

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

саветника у Одељењу за екологију Института, дана 15.05.2019. године, ради учешћа на 

састанку „NATURA 2000 – Bugarska“, који ће се одржати у Софији, Бугарска, 

- др АЛЕКСАНДРЕ ПАТЕНКОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место 

истраживача у Одељењу за генетику популација и екогенотоксикологију 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“, који ће се одвијати у Туркуу, Финска, 

- др АЛЕКСАНДРЕ НИКОЛИЋ КОКИЋ, научног саветника, распоређене на радно место 

истраживача саветника у Одељењу за физиологију  Института, у периоду од 10.09.2019. до 

13.09.2019. године, ради учешћа на FEPS 2019 Конгресу који ће се одвијати у Болоњи, 

Италија, 

- др ДУШКА  БЛАГОЈЕВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место 

руководиоца одељења у Одељењу за физиологију  Института, у периоду од 10.09.2019. до 

13.09.2019. године, ради учешћа на FEPS 2019 Конгресу који ће се одвијати у Болоњи, 

Италија. 

 

 

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

 

- 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, 
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- 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, 

- 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 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,  

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

саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду 01.07.2019. године до 

27.09.2019. године, ради боравка на Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of 

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

- 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. 

                                                                    

                                                                           VIII 

У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације: 

 

- предлог новог Закона о научноистраживачкој делатности ће почетком јуна бити у 

скупштинској процедури, 

- образован је Научни савет Фонда за науку, нико од наших предложених кандидата није 

именован за члана овог стручног тела, 

- за 11.06. је заказан састанак директора са руководиоцима пројеката у вези набавке опреме 

која је тражена раније, сада треба донети одлуку о набавци оне опреме може да се користи за 

научни рад у оквиру више пројеката, 

- завршена је набавка агрегата за струју који је већег капацитета како би имао довољно снаге 

да у случају нестанка струје привремено одржава у раду опрему која захтева велику 

потрошњу, 

- до сада смо добијали обавештења о датуму одржавања и сатници седнице Комисије за 

стицање научних звања, предлог да се ресорном Министарству упути допис да нам и убудуће 

достављају таква обавештења једногласно је прихваћен. 

 

                                                                              IX 

Научно веће једногласно је дало сагласност за ангажовање: 

- др Ђорђа Миљковића, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за имунологију, 

- др Наташе Несторовић, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за цитологију, 

у извођењу наставе на програму мастер студија Оптика и фотоника у биомедицини на 

Универзитету у Београду.  

 

                                                            *               *               *      

 

       Седница је завршена у 10,35 часова. 

                                                                                                                                                                                                                                                   

  Записничар                                                                                       Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                       Др Алексеј Тарасјев 


